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บทคัดย่อ 

ปราสาททนงเป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญยิ่งของชาวต าบลปราสาททนง และชาวบ้านปราสาท 
เสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจของชาวต าบลปราสาททนงโดยเล็งถึงคุณคุณค่าและอิทธิพลของปราสาททนงที่มีต่อ
วิถีชีวิตของคน โดยการศึกษาส ารวจโบราณสถานปราสาทขอม ปราสาทหิน ปราสาททนงครั้งนี้ จากการได้
ศึกษาพบว่า 1)  มีอิทธิพลด้านความเชื่อเป็นแนวเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  2) เป็นศูนย์รวมทางสังคมให้เกิด
ความสุข ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในวันส าคัญในต าบล 3) ท าให้ด้านวิถีชีวิตท าให้บุคคลเว้นข้อห้ามและ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา ของสังคมศีลรรมทางศาสนาพุทธ และไม่เอาเปรี ยบคนอ่ืน และไม่ท าลาย 
สาธารณสมบัติกลางของชุมชน ใช้วิถีชีวิตอย่างสอดคล้องกับชุมชนธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน 

ค าส าคัญ: ปราสาททนง, โบราณสถาน  
 

Abstract 
 Prasat Tanong is an important historical site of the Prasat Tanong Sub-district. It is 
the breath of people who live surrounding the castle because it is valuable and influent 
over the way of living of the people. This study found that: 1) there is a strong belief in local 
identity. 2) It is a social center for happiness. 3) It is a lifestyle of the people that is on the 
line of obeying the rules and regulations of the society. That makes them stop taking 
advantage of others and destroying the public domain of the community, and do living in 
harmony with the natural and cultural community.  
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บทน า 
 ต าบลปราสาททนง เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 18 ต าบล ของอ าเภอปราสาท ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ. 2525 ซึ่งแยกออกมาจากต าบลกังแอน ประวัติความเป็นมา มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าบ้านทนงตั้งชุมชน เมื่อปี 
พ.ศ. 2430 ซึ่งมีผู้คนอพยพมาจากประเทศเขมร เข้ามาตั้งชุมชนบ้านทนง เหตุที่มีชื่อว่า ทนง นั้นเนื่องจาก
แหล่งที่ตั้งบ้านทนงนั้นมีต้นทนง (ต้นประดู่) เป็นจ านวนมาก จึงตั้งชื่อบ้านว่าบ้านทนง ส าหรับที่มาของต าบล
ปราสาททนงนั้น เป็นการรวมชื่อของสองหมู่บ้าน คือบ้านทนงกับบ้านปราสาทนั้น ซึ่งบ้านปราสาททนงนั้น 
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เป็นที่ตั้งของปราสาทหินซึ่งเป็น ศาสนสถานตามแบบอย่างเขมร เป็นแหล่งชุมชนโบราณ จึงเป็นที่มาของต าบล
ปราสาททนง และมีภาษาพูด (ภาษาท้องถิ่น) เป็นภาษาเขมร พื้นที่ สภาพทั่วไปของต าบลปราสาททนง เป็นที่
ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินทรายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบโล่ง ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกท าการเกษตรและเป็นที่อยู่
อาศัยของประชาชน เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลไพลทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลปรือทิศตะวันออก ติดต่อ
กับ ต าบลกังแอนทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลสมุด อาชีพหลักคืออาชีพกสิกรรม ทุกวันนี้เป็นต าบลขนาดกลาง
ที่มีประชากรไม่มากนัก และเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนหนึ่งในเขตอ าเภอปราสาท 
 
ปราสาททนง [Prasat Tanong]  
 ส าหรับปราสาทหินปราสาททนง ได้รับการขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 
ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน 2545 ตั้งอยู่ที่ บ้านปราสาท ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
เป็นปราสาทประเภทปราสาทศิลาแลง สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ศิลปะแบบบาปวน) มีวัตถุประสงค์ : 
เป็นเทวสถาน ปราสาททนงมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยอิฐปนหินทรายและศิลาแลงจ านวน 2 
กลุ่ม ตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามล าดับ คือพลับพลาและปราสาทประธาน ด้านพลับพลานั้น
ตั้งอยู่หน้าปราสาทประธาน มีแผนผังเป็นรูปสี่เลี่ยมผื่นผ้าขนาดใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดทางขึ้นลงทั้ง 8 
ทิศ1 มีสภาพช ารุดเหลือเพียงฐานบัวก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดทางขึ้นลง 10 บันได  ด้านปราสาทประธาน ตั้งอยู่
บนฐานปีกกาก่อด้วยศิลาแลง ท าให้สูงกว่าพลับพลา สภาพปราสาทประธานช ารุด ประกอบด้วยอาคารส าคัญ 
3 หลัง คือ ปราสาทประธานส าหรับประดิษฐานเทวรูปและมีบรรณาลัยหรือวิหาร 2 หลัง และที่ส าคัญคือ  
พบทับหลังหินทรายแบบศิลปะเขมรสมัยบาปวน (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ต้นพุทธศตวรรษที่ 17) จ านวน
หลายชิ้น สลักเป็นรูปบุคคลนั่งชันเขาเหนือหน้ากาลและรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 2 นอกจากนี้ใต้ฐาน
ปราสาทแห่งนี้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายยุคเหล็กอายุ 2500-1500 ปี3 และแหล่ง
เตาถลุงเหล็กที่มีขี้ตะกรัน แร่เหล็กสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าในบริเวณบ้านปราสาทแห่งนี้ ได้
เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายยุคเหล็ก ต่อมาในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17 จึงได้มีชุมชนวัฒนธรรมเขมรโบราณที่นับถือศาสนาฮินดูเข้ามาตั้งชุมชนพร้อมกับสร้าง
ปราสาททนงขึ้นเป็นศาสนสถานประจ าชุมชน4  
 1. บารายด้านหน้าปราสาท  
 ค าว่า บาราย (Baray) เป็นแหล่งเก็บน้ าที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของอาณาจักรขอมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ บารายที่ใหญ่ที่สุด มีอยู่สองแห่งคือ บารายตะวันออก และ บารายตะวันตก ในเมืองพระนคร ประเทศ
กัมพูชา บารายมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นักประวัติศาสตร์ต่างสันนิษฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับความหมาย

                                                           
1 กรมศิลปากร, ประวัติเมืองสุรินทร์ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สถานแห่งชาติ, 2550), หน้า 51. 
2 เรื่องเดียวกัน. 
3 เอกสารประกอบ ในการน าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ในตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราว ร่องรอยของ

ชุมชนโบราณที่ส าคัญในจังหวัดสุรินทร์ มีการค้นพบ โครงกระดูกมนุษย์เพศชาย อายุประมาณ 35- 40 ปี ปัจจุบันได้
น ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์  

4 กรมศิลปากร, เอกสารและจดหมายเหตุ, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.,  2544), หน้า 50. 

และการท างานของบาราย บางท่านเชื่อว่า บารายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางมโนมัย ซึ่งแสดง
ความหมายถึงทะเลที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ท่านอ่ืน ๆ มีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้บารายเป็นแหล่งเก็บน้ า 
ส าหรับการชลประทานของไร่นาต่าง ๆ ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเป็นไปได้ว่า บารายได้ถูกสร้างขึ้นมาด้ วย
ทั้งสองเหตุผล หรือเหตุผลอื่นๆ อีก5 
 ส าหรับปราสาททนง ออกไปทางทิศตะวันออกจากตัวปราสาททนงไปประมาณ 200 เมตร เป็นที่ตั้ง
ของบารายหรืออ่างเก็บน้ าโบราณขนาดใหญ่ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสร้างขึ้นตามคติการวางผังเมืองของ
ชุมชนและเป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคของชาวบ้านในอดีต ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า สระละเบิก หรือ
หนองน้ าละเบิก ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เป็นบารายเก่าโบราณ ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพ คนเก่าแก่ของ
ชุมชนมักมีเรื่องเล่า ถึงสิ่งที่ซ่อนเร้น ลี้ลับทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสระบายรายแห่งนี้ โดยเกิดขึ้นเมื่อ
ครั้งก่อนเป็นประจ า จนชาวบ้านในบ้านปราสาทให้ความเคารพ จึงได้ตั้งศาลใกล้กับสระว่า ศาลาปู่ตาลเบิก 
หรือตาละเบิก หากแม้มีกิจกรรมอะไรชาวบ้านและผู้น าชุมชนจะเข้าไปเซ่นไหว้ แจ้งกล่าวก่อนทุกคร้ัง ปัจจุบัน
ได้มีการด าเนินการขุดลอกใหม่ท าให้สภาพของแหล่งน้ าโบราณหายไป และยังคงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตามคติ
การสร้างบารายไว้อย่างชัดเจน  
 
 2. หลักฐานโบราณคดีที่พบในปราสาททนง น าไปสู่การเล่าประวัติเมืองสุรินทร์ 
 สุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเป็นมายาวนาน จากหลักฐานทาง
โบราณคดี ที่พบข้อมูลในพงศาวดาร เร่ืองเล่าต านานที่เล่าสืบต่อกันมา เป็นที่อยู่ของชนหลายเผ่าพันธุ์ทั้ง ไทย 
เขมร ลาว กวยหรือกูย ท าให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตัวเมืองเมืองสุรินทร์ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มี
มนุษย์เข้ามาตั้งชุมชนแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ลักษณะชุมชนเป็นเนินดินมีคูน้ าคันดิน
ล้อมรอบ ขนาดกว้างประมาณ 1,000 เมตร ยาวประมาณ 1,300 เมตร เป็นลักษณะเฉพาะของแผนผังเมือง
โบราณตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นซึ่งพบทั่วไปในเขตภาคอีสาน
ตอนล่าง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุรินทร์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 
98 ลงวันที่ 19 กันยายน 2521 จากการศึกษาวิจัยการและส ารวจพบแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสุรินทร์   กว่า 
59 แห่ง ส่วนมากเป็นชุมชนโบราณที่มีคูน้ า-คันดินล้อมรอบ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนสวรรค์ ต าบลนา
หนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี หมู่บ้านเป็นเนินสูงเกือบ 3 เมตร พบโบราณวัตถุได้แก่ เศษภาชนะดินเผาแบบต่างๆ 
รวมทั้งภาชนะเคลือบสีน้ าตาลแบบขอม และพบภาชนะที่ใช้บรรจุมีลักษณะเป็นภาชนะก้นมนขนาดใหญ่ ที่ใช้
ในการฝังศพครั้งที่สองของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุอยู่ในราว 2,000-1,500 ปี มาแล้ว  พบมาก
ไปตลอดลุ่มแม่น้ ามูลตอนกลางแถบจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เป็นลักษณะของกลุ่ม
วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท 
ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นที่ตั้งของปราสาททนง เป็นโบราณสถานขอมชึ่
งกรมศิลปากรมีโครงการขุดแต่ง ในปี พ.ศ.2536 และได้ขุดตรวจชั้นดินทางด้านหลังของโบราณสถาน พบ
หลักฐานส าคัญแสดงให้เห็นถึงการอยุ่อาศัยของมนุษย์มาก่อนจะสร้างปราสาท คือ โครงกระดูกมนุษย์เพศชาย 
                                                           

5 บ า ร า ย ,  [อ อ น ไ ล น์ ] , แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล :  http://www.wikiwand.com/th/ %E0 %B8 %9 A%E 
0%B8%B2%E0%B8%A3%E [12 สิงหาคม 2561].  
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และการท างานของบาราย บางท่านเชื่อว่า บารายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางมโนมัย ซึ่งแสดง
ความหมายถึงทะเลที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ท่านอ่ืน ๆ มีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้บารายเป็นแหล่งเก็บน้ า 
ส าหรับการชลประทานของไร่นาต่าง ๆ ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเป็นไปได้ว่า บารายได้ถูกสร้างขึ้นมาด้ วย
ทั้งสองเหตุผล หรือเหตุผลอื่นๆ อีก5 
 ส าหรับปราสาททนง ออกไปทางทิศตะวันออกจากตัวปราสาททนงไปประมาณ 200 เมตร เป็นที่ตั้ง
ของบารายหรืออ่างเก็บน้ าโบราณขนาดใหญ่ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสร้างขึ้นตามคติการวางผังเมืองของ
ชุมชนและเป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคของชาวบ้านในอดีต ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า สระละเบิก หรือ
หนองน้ าละเบิก ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เป็นบารายเก่าโบราณ ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพ คนเก่าแก่ของ
ชุมชนมักมีเรื่องเล่า ถึงสิ่งที่ซ่อนเร้น ลี้ลับทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสระบายรายแห่งนี้ โดยเกิดขึ้นเมื่อ
ครั้งก่อนเป็นประจ า จนชาวบ้านในบ้านปราสาทให้ความเคารพ จึงได้ตั้งศาลใกล้กับสระว่า ศาลาปู่ตาลเบิก 
หรือตาละเบิก หากแม้มีกิจกรรมอะไรชาวบ้านและผู้น าชุมชนจะเข้าไปเซ่นไหว้ แจ้งกล่าวก่อนทุกคร้ัง ปัจจุบัน
ได้มีการด าเนินการขุดลอกใหม่ท าให้สภาพของแหล่งน้ าโบราณหายไป และยังคงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตามคติ
การสร้างบารายไว้อย่างชัดเจน  
 
 2. หลักฐานโบราณคดีที่พบในปราสาททนง น าไปสู่การเล่าประวัติเมืองสุรินทร์ 
 สุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเป็นมายาวนาน จากหลักฐานทาง
โบราณคดี ที่พบข้อมูลในพงศาวดาร เร่ืองเล่าต านานที่เล่าสืบต่อกันมา เป็นที่อยู่ของชนหลายเผ่าพันธุ์ทั้ง ไทย 
เขมร ลาว กวยหรือกูย ท าให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตัวเมืองเมืองสุรินทร์ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มี
มนุษย์เข้ามาตั้งชุมชนแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ลักษณะชุมชนเป็นเนินดินมีคูน้ าคันดิน
ล้อมรอบ ขนาดกว้างประมาณ 1,000 เมตร ยาวประมาณ 1,300 เมตร เป็นลักษณะเฉพาะของแผนผังเมือง
โบราณตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นซึ่งพบทั่วไปในเขตภาคอีสาน
ตอนล่าง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุรินทร์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 
98 ลงวันที่ 19 กันยายน 2521 จากการศึกษาวิจัยการและส ารวจพบแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสุรินทร์   กว่า 
59 แห่ง ส่วนมากเป็นชุมชนโบราณที่มีคูน้ า-คันดินล้อมรอบ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนสวรรค์ ต าบลนา
หนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี หมู่บ้านเป็นเนินสูงเกือบ 3 เมตร พบโบราณวัตถุได้แก่ เศษภาชนะดินเผาแบบต่างๆ 
รวมทั้งภาชนะเคลือบสีน้ าตาลแบบขอม และพบภาชนะที่ใช้บรรจุมีลักษณะเป็นภาชนะก้นมนขนาดใหญ่ ที่ใช้
ในการฝังศพครั้งที่สองของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุอยู่ในราว 2,000-1,500 ปี มาแล้ว  พบมาก
ไปตลอดลุ่มแม่น้ ามูลตอนกลางแถบจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เป็นลักษณะของกลุ่ม
วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท 
ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นที่ตั้งของปราสาททนง เป็นโบราณสถานขอมชึ่
งกรมศิลปากรมีโครงการขุดแต่ง ในปี พ.ศ.2536 และได้ขุดตรวจชั้นดินทางด้านหลังของโบราณสถาน พบ
หลักฐานส าคัญแสดงให้เห็นถึงการอยุ่อาศัยของมนุษย์มาก่อนจะสร้างปราสาท คือ โครงกระดูกมนุษย์เพศชาย 
                                                           

5 บ า ร า ย ,  [อ อ น ไ ล น์ ] , แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล :  http://www.wikiwand.com/th/ %E0 %B8 %9 A%E 
0%B8%B2%E0%B8%A3%E [12 สิงหาคม 2561].  
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อายุประมาณ 35- 40 ปี6 ปัจจุบันได้น ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์  นอกจากแหล่ง
โบราณคดีทั้งสองแหล่งนี้แล้ว ยังไม่มีการขุดค้นตามหลักวิชาการในอีกกว่า 50 แห่ง อาศัยเพียงเทียบเคียงค่า
อายุกับแหล่งอ่ืน ๆ พอสรุปได้ว่ามีอายุอยู่ในราว 2,000-1,500 ปีมาแล้ว จึงเป็นสถานที่ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดสุรินทร์ในการสืบค้นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ของคนสุรินทร์และการอยู่อาศัยของคนใน
ชุมชนก่อนการสร้างปราสาทในอดีต 
 3. การบูรณะ 
 จากที่กรมศิลปากรเร่งส ารวจทดลอง ประกอบหินปราสาททนง เพื่อการบูรณะหลังจากพังมาแล้ว
หลายสิบปี ส านักงานศิลปากรที่ 12 จังหวัดนครราชสีมากรมศิลปากร ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัดปุราณรักษ์ 
เข้ามาท าการส ารวจ ทดสอบประกอบหินปราสาท เพื่อหาโครงร่างของปราสาททนง ที่แท้จริง และการ
ประกอบกันขึ้นเป็นรูปปราสาทหิน หลังก าแพงปราสาทได้ทลายลงมาพังเสียหายมากมานานหลายสิบปีแล้ว 
และยังถูกดินทับถมจนหมดไม่เหลือรูปเค้าโครงเดิมของปราสาทให้เห็น ทั้งนี้การส ารวจทดสอบประกอบหิน
ปราสาทเพื่อการบูรณะให้เป็นรูปปราสาทให้มีสวยงามเหมือนเดิม7 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2553 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 
4 เมษายน พุทธศักราช 2554 ในงบประมาณ 507,500 บาท และเมื่อปี 2559 ส านักศิลปากรที่  12 
นครราชสีมาได้ด าเนินการบูรณะ โบราณสถานปราสาททนง อีกครั้ง มีการจัดจ้าง ด าเนินการจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาททนง ต าบลปราสาท
ทนง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ส านักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาททนง ต าบลปราสาท
ทนง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (งวดที่2) วันพุธที่  3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 (งวดที่  3) 
ได้ด าเนินการ ตรวจรับเมื่อวันวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 โดยมี นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อ านวย
ส านักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงาน
โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาททนง ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ท าให้
โครงสร้างปราสาทสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่ามกลาง ความดีใจและความภาคภูมิใจของชาวต าบลปราสาททนงโดย
ทั่วกนั 
 และในการบูรณะในรอบสองนั้นยังได้ค้นพบ กระดูกโบราณอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  
เป็นกะโหลกมนุษย์โบราณ กรมศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ได้ด าเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปเก็บรักษา 
เพื่อเป็นการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีต่อไป ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการบูรณะปราสาททนง ทางต าบล
ปราสาททนง ผู้น าและประชาชนทุกฝ่ายก็จะช่วยในการสนับสนุนรักษาดูแลมรดกอันล้ าค่านี้ไว้ต่อไป 
 
 

                                                           
6 กรมศิลปากร , น าชมพิ พิธภัณฑสถานแห่ งชาติ สุ รินท ร์ Guide to surin national Museun, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด, 2550), หน้า 22. 
7 เตรียมบูรณะปราสาททนงสุรินทร์ , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: https://www.posttoday.com/social/ 

local/65704 [12 สิงหาคม 2561 ]. 

พิธีกรรมบวงทรวงปราสาททนง 
 พิธีการบวงทรวงปราสาททนง จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในโครงการบุญประเพณีโบราณสถาน
ปราสาททนง  ซึ่งประชาชนชาวต าบลปราสาททนงจะร่วมกันจัดท าพิธีบวงสรวงปราสาททนงโบราณสถาน
เก่าแก่ขึ้น โดยความร่วมกันท าพิธีบวงสรวงปราสาททนง มีการเตรียมพร้อม เช่นร าถวายตามประเพณีความ
เชื่อของคนในชุมชน เพราะปราสาททนงเป็นโบราณสถานเก่าแก่มีอายุราวกว่า 1,000 ปี ทั้งยังเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ต าบลปราสาททนง ให้ความเคารพสักการะ หลังเสร็จพิธีบวงสรวงตามประเพณีความเชื่อแล้ว 
ประชาชนได้มีส่วนในการท าพิธีบวงสรวง เป็นประเพณีความเชื่อของคนในพื้นที่  เพราะปราสาททนงถือเป็น
โบราณสถานเก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่มายาวนานตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมา 
ประชาชนก็ได้ร่วมกันท าพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรจากสิ่งศักดิ์ที่ประทับอยู่ในปราสาททนง 
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ได้จัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงประวัติ
ความเป็นมาของปราสาท เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในโบราณสถานของชุมชน  
โดยการน าขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททนง มีก านันต าบลปราสาททนง ผู้น าชุมชน และชุมชนใน
ต าบล 12 หมู่บ้านมาร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ปราสาททนง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กรมศิลปากรที่ 12 นครราชสีมาได้มอบให้ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ดูแล 
หากจัดกิจกรรมใดๆ ในบริเวณปราสาท ทางต าบลจะขออนุญาตทุกครั้งเมื่อถึงเทศกาลส าคัญ เช่น จัดกิจกรรม
วัน สงกรานต์ ระหว่างมีนาคม – เมษายน และงานประจ าปีของต าบลปราสาททนง ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะมีหนังสือถึงกรมศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา เพื่อขอประกอบพิธีทุกครั้งไป  
 
บทสรุป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับปราสาทปราสาททนง เป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญย่ิงของชาว
ต าบลปราสาททนง และชาวบ้านปราสาท เสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจของชาวต าบลปราสาททนงโดยเล็งถึงคุณ
คุณค่าและอิทธิพลของปราสาททนงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน  โดยการศึกษาส ารวจโบราณสถานปราสาทขอม 
ปราสาทหิน ปราสาททนง ครั้งนี้ จากการได้ศึกษาและเขียนบทความในคร้ังนี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของปราสาท
นงที่มีต่อชุมชนต าบลปราสาททนง โดยการศึกษาจากต ารา เอกสารวิชากร นักวิชาการ ประชาชน คณะสงฆ์ 
ข้าราชการ และปราชญ์ท้องถิ่น โดยสรุปเป็นประเด็นศึกษาโดยภาพกว้างด้านต่างๆ ดังนี้  
 ด้านคติความเชื่อ การสร้างปราสาทขอมเร่ิมแรกเป็นการสร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ 
เพื่อเป็นการ จ าลองจักรวาล โดยเฉพาะเมืองสวรรค์ว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง ที่เห็นเด่นชัดคือการจ าลอง
เขา ไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ หรือเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งแต่ละส่วน  
ประกอบแฝงไปด้วยคติความเชื่อ  
 ด้านเอกลักษณ์ท้องถิ่น ท าให้เกิดเอกลักษณ์ประจ าถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 
แหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถาน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานทางประวัติศาสตร์  
 ด้านสังคม ท าให้มีความสงบสุขเพราะเกิดการเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์ไม่กล้าท าผิดต่อค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ 
ต่อโบราณสถานนั้นๆ  
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พิธีกรรมบวงทรวงปราสาททนง 
 พิธีการบวงทรวงปราสาททนง จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในโครงการบุญประเพณีโบราณสถาน
ปราสาททนง  ซึ่งประชาชนชาวต าบลปราสาททนงจะร่วมกันจัดท าพิธีบวงสรวงปราสาททนงโบราณสถาน
เก่าแก่ขึ้น โดยความร่วมกันท าพิธีบวงสรวงปราสาททนง มีการเตรียมพร้อม เช่นร าถวายตามประเพณีความ
เชื่อของคนในชุมชน เพราะปราสาททนงเป็นโบราณสถานเก่าแก่มีอายุราวกว่า 1,000 ปี ทั้งยังเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ต าบลปราสาททนง ให้ความเคารพสักการะ หลังเสร็จพิธีบวงสรวงตามประเพณีความเชื่อแล้ว 
ประชาชนได้มีส่วนในการท าพิธีบวงสรวง เป็นประเพณีความเชื่อของคนในพื้นที่  เพราะปราสาททนงถือเป็น
โบราณสถานเก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่มายาวนานตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมา 
ประชาชนก็ได้ร่วมกันท าพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรจากสิ่งศักดิ์ที่ประทับอยู่ในปราสาททนง 
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ได้จัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงประวัติ
ความเป็นมาของปราสาท เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในโบราณสถานของชุมชน  
โดยการน าขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททนง มีก านันต าบลปราสาททนง ผู้น าชุมชน และชุมชนใน
ต าบล 12 หมู่บ้านมาร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ปราสาททนง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กรมศิลปากรที่ 12 นครราชสีมาได้มอบให้ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ดูแล 
หากจัดกิจกรรมใดๆ ในบริเวณปราสาท ทางต าบลจะขออนุญาตทุกครั้งเมื่อถึงเทศกาลส าคัญ เช่น จัดกิจกรรม
วัน สงกรานต์ ระหว่างมีนาคม – เมษายน และงานประจ าปีของต าบลปราสาททนง ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะมีหนังสือถึงกรมศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา เพื่อขอประกอบพิธีทุกครั้งไป  
 
บทสรุป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับปราสาทปราสาททนง เป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญยิ่งของชาว
ต าบลปราสาททนง และชาวบ้านปราสาท เสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจของชาวต าบลปราสาททนงโดยเล็งถึงคุณ
คุณค่าและอิทธิพลของปราสาททนงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน  โดยการศึกษาส ารวจโบราณสถานปราสาทขอม 
ปราสาทหิน ปราสาททนง ครั้งนี้ จากการได้ศึกษาและเขียนบทความในคร้ังนี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของปราสาท
นงที่มีต่อชุมชนต าบลปราสาททนง โดยการศึกษาจากต ารา เอกสารวิชากร นักวิชาการ ประชาชน คณะสงฆ์ 
ข้าราชการ และปราชญ์ท้องถิ่น โดยสรุปเป็นประเด็นศึกษาโดยภาพกว้างด้านต่างๆ ดังนี้  
 ด้านคติความเชื่อ การสร้างปราสาทขอมเร่ิมแรกเป็นการสร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ 
เพื่อเป็นการ จ าลองจักรวาล โดยเฉพาะเมืองสวรรค์ว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง ที่เห็นเด่นชัดคือการจ าลอง
เขา ไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ หรือเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งแต่ละส่วน  
ประกอบแฝงไปด้วยคติความเชื่อ  
 ด้านเอกลักษณ์ท้องถิ่น ท าให้เกิดเอกลักษณ์ประจ าถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 
แหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถาน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานทางประวัติศาสตร์  
 ด้านสังคม ท าให้มีความสงบสุขเพราะเกิดการเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์ไม่กล้าท าผิดต่อค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ 
ต่อโบราณสถานนั้นๆ  
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 ด้านชุมชน ยังเป็นสถานที่เพื่อประโยชน์ทางชุมชนด้วย เช่นการจัดกิจกรรมวันส าคัญในต าบลเช่น   
วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ งานประบวงทรวงประจ าปี นอกจากนั้นความงามจากสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์ดี
แล้ว ก่อให้เกิดสุนทรียะแก่ผู้พบเห็น ท าให้บุคคลยอมปฏิบัติตาม คล้อยตาม เห็นตาม ในสิ่งที่ตนได้พบเห็น     
มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏชัดนั้น 
 ด้านวิถีชีวิตนั้น ท าให้บุคคลเว้นข้อห้าม และ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา ของสังคม ไม่เอาเปรียบ
คนอ่ืน และไม่ท าลายสาธารณสมบัติกลางของชุมชนและประเทศชาติ และใช้วิถีชีวิตอย่างสอดคล้องกับชุมชน 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์พยายามที่จะพิจารณาวิเคราะห์เพื่อน าเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับ  แนวคิด
ในการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงนโยบายต่างๆที่น ามาพัฒนาประเทศไทย ถ้ากล่าวกว้างๆการพัฒนาเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะสังคมมนุษยชาติมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แต่จุดเริ่มต้น
ของแนวคิดการพัฒนาอย่างจริงจังเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้ริเริ่มสร้างแนวคิดในการพัฒนาหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 คือสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ไม่ประสบหายนะจาก
สงครามและมีความมั่งคั่งจากส าหรับประเทศไทยเราเลือกที่จะเดินตามแนวทางการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา 
โดยสิ่งที่สหรัฐใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ประเทศไทยรับแนวคิดการพัฒนาจากสหรัฐ รวมทั้งประเทศอ่ืนๆที่เลือก
เดินตามแนวทางโลกตะวันตก ในประเทศไทยโดยเริ่มนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน การบริหารการพัฒนาไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จเพราะมักจะเกิดความขัดแย้งและความไม่สมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร กล่าวคือใน
บางยุคการบริหารจะครอบง าการเมือง ดังนั้นจึงต้องมีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เพื่อน ามาเป็นแนวทางหรือทางออกที่จะแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป   

ค าส าคัญ: แนวคิด, การพัฒนา, ประเทศไทย 
 
Abstract 
          This article is intended to be an analytical study of knowledge. Thailand 
Development Concepts Including policies that are developed in Thailand. If it is broad, 
development is a long time coming. Human society has evolved and changed over time. 
But the beginning of a serious development concept began after the World War II. The 
founder of the concept of development after the Second World War was the United 
States. Since the United States is the only country not suffering from war and having 
wealth from Thailand, we choose to follow the United States development guidelines. 
What the US used as a tool for Thailand to get development ideas from the US including 
other countries that choose to follow the Western world In Thailand, development 


