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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
โบราณจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1.ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 2.ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์   3. เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ จะได้น าเสนอดังต่อไปนี้  วิธีการด าเนินวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร รายงาน การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีแบบสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายและมีการเข้าสัมภาษณ์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์) ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่ละพ้ืนที่ รวมไปถึง พระสงฆ์ และผู้ประกอบการค้า ที่อาศัยโดยรอบปราสาทขอม
โบราณจ านวน 18 รูป/คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวที่สามารถให้ค าตอบที่เป็นประโยชน์ได้ 

ผลวิจัยพบว่า  ข้อมูลทั่วไปขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพ่ือความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม ยังไม่มี     
ที่มีความหลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้าน
พลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้ง    
เสียค่าบริการ จัดท าขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ิมเติมได้ และข้อมูลด้าน
อ่ืนๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่น
พับ และข้อมูลการเข้าถึงน้อยมากทั้งๆ ที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพ่ิมเติมในสถานที่ชุมชน      
มีฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้า
ศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่ครอบคลุมในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น  ปราสาทตาควาย 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม 
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เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทย 
และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พ้ืนที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้ า 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการน าเสนอในพ้ืนที่
นี้คือ แผ่นพับ ที่สามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจ าปี การให้ความส าคัญของ
ระหว่าง 2 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส าคัญ ตลอดถึง เพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่อยู่แถบ
บริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เป็นต้น  

ความส าคัญของปราสาทขอมในพ้ืนที่การศึกษานี้ ถือเป็นพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนาในรูปแบบ   
การน าเสนอ การกระจายข้อมูลพ้ืนฐาน เพราะปราสาทขอมเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดู ที่ถูกสร้างขึ้นและยังคงอยู่ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและถือเป็นสมบัติของชาติด้วย ในแต่ละ
พ้ืนที่ควรให้ความส าคัญ และร่วมรักษา สืบทอดและจัดกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือเป็นจุดสนใจ และ
สร้างความโดดเด่นของพ้ืนที่ด้วย  ดังนั้นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้า และ
นักท่องเที่ยวบ้างกลุ่ม ได้ให้การสัมภาษณ์ โดยสรุปว่า แผ่นพับถือเป็นความส าคัญ เพ่ือการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นและส าคัญมาก เมื่อมีการพัฒนาในรูปแบบเชิงการท่อง เที่ยว และ
ภาวการณ์พัฒนาชุมชนขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในอินเตอร์เน็ต เว็ป 
เอกสารอื่นๆ เพราะดึงดูดนักเที่ยวทั้งมรชุมชนเอง และนอกพ้ืนที่ให้เข้ามาเที่ยวได้ ดังนั้น แผ่นพับตาม
พ้ืนที่การวิจัย 4 พ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็น และส าคัญมาก  กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน   
ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้จากปราสาทขอมตาม
พ้ืนที่ 2.ช่วยส่งเสริม เพ่ือพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ ในการน าเสนอข้อมูล พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ 
ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่ส าคัญ ที่มีการจัดงานประจ าปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย 
คิดแนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล  ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจ
ลักษณ์พ้ืนจัดการแสดงในเวทีที่ส าคัญเพ่ือโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน 
เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้ให้น่าสนใจตามพ้ืนที่ เป็นต้น  ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ยังขาดการ
ร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการช่วยเหลือ 
สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้     
เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่ างหลากหลาย 
เป็นต้น  
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ABSTRACT 
 

The research titled the GPS development to promote cultural tourism of 
sanctuaries in Surin Province was aimed to 1) study background and context of 
sanctuaries as cultural attractions in Surin Provinces 2) study information and 
accessibility system to the attractions and 3) develop GPS system of the attractions.  
The research data was collected from related documents, reports, related researches 
and interview. The 18 informants living around sanctuaries were selected by specific 
selection included officers of Tourism Authority of Thailand (Surin Province), 
community leaders, headmen and assistants, governed officers from sun-district 
administration officers in each areas, monks and entrepreneurs.  

The result was found that basic infrastructure at the cultural attractions are 
old and had been used long years. The information resources in order to make 
tourists understand attractions and reach related information are less possibility. 
There was only Baan Pluang Sanctuary in Baan Pluang Sub-District, Prasart District of 
Surin Province that provided brochure to tourists included visiting fee. The brochure 
was produced by Art Department. Other sanctuaries do not have brochures and less 
information resources to link to other attractions such as Phumpon Sanctury in Dom 
Sub-Distric, Sanka District, Surin Province. Baan Prai Sanctury in Chue-Ploeng Sub-
District, Prasart District of Surin Province has other local attractions and learning 
center nearby but less accessibility information and brochures also are not provided. 
The information found in internet is not covered tourism aspects.  Ta-Kuay Sanctury 
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in Bakdai Sub-District, Phnom Dongrak District of Surin Province is one of popular 
attractions for tourists because of its abundant natural resources and located in 
border line of Thailand and Cambodia. There are tourism facilities provided such as 
car park, restrooms, food and drink and safety system. But, the brochures to inform 
tourists of its history, festival, relationship between two countries and other 
attractions nearby are also not provided.       

The result from informant interview was found that brochures are important 
tools for reaching and accessing the attractions. After tourism system has been 
developed together with basic infrastructure, more information can be updated by 
internet, websites and other possibilities in order to attract tourist visiting. So, 
brochure is necessary and important for the four study areas.  

The process to promote cultural tourism in Surin province found in this 
research were 1) promote knowledge of identity creation from each area 2) promote 
human resources development such as youth and interested people to present 
attraction information and other identities which organized annual activities 3) 
government sections or universities find concrete guidelines to preserve and promote 
local culture which present identity of each area such as exhibition or festival 
annually.     

The problems of community empowerment to promote cultural tourism in 
Surin province are lack of cooperation from government and private organization on 
attraction accessibility, support and development. Moreover, communities are lack of 
network building and local cultural learning resources to attract tourists widely.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ เกื้อกูลจากบุคคลและผู้เกี่ยวข้องใน
การท าวิจัยทั้งหลาย  ตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการ และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย จน
เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ไว้  ณ โอกาสนี้ 
       กราบขอบพระคุณ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน ที่ให้โอกาสกับผู้วิจัยในทุกๆด้าน 
       กราบขอบพระคุณ นางธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  (ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานจังหวัดสุรินทร์) นายอิสระ ศาตรา (รองผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย)   ที่ได้เมตตาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างมาก และกราบขอบพระคุณ นาย
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(นักวิเคราะห์นโยบาย ช านาญการ) การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ช่วยเสริมข้อมูล การ
ท่องเที่ยวพ้ืนฐานที่มีความส าคัญกับงานวิจัย และองค์การบริหารส่วนต าบลดม ต าบลดม อ าเภอสังขะ 
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ทุกรูป/คน ที่สนับสนุนเวลา สถานที่ ให้ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัย สามารถท าวิจัยได้เป็นผลส าเร็จ 
     ขอบคุณงามความดีที่เกิดจากวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยขอบูชาคุณ พระรัตนตรัย 
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และเป็นกุศลบารมีสู่พระนิพพาน ด้วยเถิด 
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บทที่ ๑  
บทน ำ 

 

 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ            
                  ในยุคสมัยโลกาภิวัติมีการพัฒนารูปแบบในด้านต่างๆเพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยสิ่งที่ส าคัญใน
ยุคปัจจุบันนี้ที่สามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาเที่ยวชมและน าเงินเข้าประเทศได้นั้นมองข้ามไปไม่ได้เลยถึง
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะโปรแกรมหนึ่งที่ส าคัญมากของนักท่องเที่ยวนั้นคือ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทขอมโบราณในแถบอีสานใต้นี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจทั้งคนในประเทศไทย
เองและชาวต่างชาติด้วย หากจะกล่าวไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นได้เริ่มม า
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นเห็นว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อ
ระบบเศรษฐกิจน ามาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นยุทธศาสตร์อีกวิธีการหนึ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ที่ตกต่ า 
และสามารถท าให้ เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน จึงพยายามหาวิธีการที่จะ ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นไม่ต้องลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไม่เหมือน
ทางด้านอ่ืนที่ต้องลงทุนสูงและกว่าจะได้ผลตอบแทน  ต้องใช้เวลานาน ทั้งการออกนโยบายระดับชาติ  
การท าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งที่เห็นว่าสามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้ การพัฒนาระบบคมนาคม ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน  การจัดตั้งองค์กรที่ดูแลเรื่องการ
ท่องเที่ยวโดยตรง  รวมทั้งจัดปฎิทินการท่องเที่ยวและปีการท่องเที่ยวไทยขึ้นมาเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ได้การตอบรับที่ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ในปี ๒๕๓๐ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นปีการ
ท่องเที่ยว และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ –๒๕๔๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเป็นการ
ท่องเที่ยว ที่เราเข้าใจกันดีนั้นคือ ปี Amazing  Thailand  ๑๙๙๘-๑๙๙๙ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
เข้ามาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   เพราะเนื่องจากไทยมีการจัด
กิจกรรมงาน”เที่ยวทั่วไทย..ไปได้ทุกเดือน”  ควบคู่กับการรณรงค์การตลาด “Be My Guest” เป็นที่
รู้จักกันทั่วโลก๑ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างไป
จากการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอ่ืน  แต่การท่องเที่ยวจ าเป็นต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาวะ
แวดล้อมทางธรรมชาติเอาไว้  เพ่ือเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการเมือง  เพราะท าให้เกิดการผ่อนคลายความเครียดจากสภาวะความเร่งรีบและการ
แข่งขัน  ก่อให้เกิด อาชีพ  รายได้ การกระจายรายได้และสามารถอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ท่องเที่ยว 

                                                           
๑ จริญญา  เจริญสุกใส, “สรุปสถำนกำรณ์และวิเครำะห์โอกำสทำงกำรท่องเที่ยวของไทย”จุลสารการ

ท่องเที่ยว,๒,๔-๑๓. ,๒๕๔๒ 



๒ 

 

หรือรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมที่ก าลังสูญหายให้กลับมารื้อฟ้ืนกลับคืนมาด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ งานดูแลและบ ารุงรักษา งาน
ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยว บริการคมนาคม - ขนส่งกิจการร้านค้า- ร้านอาหาร 
กิจการโรงแรม  ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้ ๓ ลักษณะการท่องเที่ยว คือ ๑) การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสภาพแวดล้อม ๒) สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  

อาจมีหลายประเภท ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุด้านศาสนา ประเภท
สวนสาธารณะ  ๓) การท่องเที่ยวประเภท ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรม ๒ 

จังหวัดสุรินทร์เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งในแทบอีสานใต้ที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญมากในเชิง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพยายามพัฒนาให้เกิดรูปแบบต่างๆเพ่ือสะดวกต่อการสืบข้อมูล การ
เข้าถึงด้วยระบบสารสนเทศ  จังหวัดสุรินทร์เป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจหลายแห่งในด้าน การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มปราสาทขอมโบราณ ที่มีมากมาย หลายปราสาททั้งประวัติความเป็น 
ผู้สร้างฐานคติความเชื่อ ศาสนา ประเพณีที่ เกิดขึ้น พิธีกรรมที่จัดขึ้นในรอบปีตามปราสาทขอมต่างๆ  
สิ่งเหล่านี้น่าสนใจมากและน่าที่จะพัฒนาเพ่ือให้ทราบในด้านข้อมูลเชิงลึก ความเป็นมาของ
โบราณสถาน พิธีกรรมที่เกิดขึ้นประจ าปี ความเชื่อ ต านานที่เคยมีมา ดังนั้นการพัฒนาระบบ GPS 
เพ่ือการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
ปราสาทขอมโบราณ 

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอม จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือพัฒนาระบบ GPS  แหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งค าตอบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิด
คุณค่าต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่โดยรอบ ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เกิดคุณค่าในด้ าน
วิชาการในด้าน วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ และประวัติความเป็นมาระหว่าง
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู กับพุทธศาสนาแบบมหายาน  ตลอดถึงหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอา
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ศึกษา การวางแผน  การท่องเที่ยว กิจกรรม  และวางแผน
เพ่ือการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามปราสาทขอม  คณะผู้วิจัยเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวจึงได้ท าวิจัยในเรื่องนี้ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

                                                           
๒ จีรพร ศรีวัฒนากุลกิจ,กำรท่องเที่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนชำวเขำ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๔๔, หน้า 15 



๓ 

 

         ๑.ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ 

   ๒.ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 
    ๓.เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย  
              ๑.สภาพทั่วไปโดยพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์

เป็นอย่างไร 

       ๒.การเข้าถึงและสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์เป็น
อย่างไร 
       ๓.การพัฒนาระบบสารสนเทศเทศเพ่ือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ควรท าอยา่งไร  
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย  
            ๑.ด้ำนพื้นที่ของกำรวิจัย  
 ๑.๑ ปราสาทภูมิโปน    ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 ๑.๒ ปราสาทตาควาย   ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  
 ๑.๓ ปราสาทบ้านไพร   ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
            ๑.๔ ปราสาทบ้านพลวง  ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
  ๒.ด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
  ๒.๑  เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ้ืนที่สุรินทร์)         จ านวน   ๒   คน 
  ๒.๒  ผู้น าชุมชน  ๔  ชุมชนๆ ละ  ๒ คน        จ านวน   ๘    คน 
  ๒.๓  เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล  ๔   พ้ืนที่ๆ ละ  ๒ คน    จ านวน   ๘   คน 
        จ านวน  ๑๘   ค 
 ๓.ด้ำนเนื้อหำ  
      ๓.๑ ประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท 



๔ 

 

     ๓.๒ ได้ทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
จงัหวัดสุรินทร์ 

      ๓.๓ ได้นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 
      ๓.๔ ได้องค์ความรู้ทางประวัติความเป็นมาของปราสาทและประเพณีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
      ๓.๕ ได้ทราบถึงระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
      ๓.๖ ได้นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท 
      ๓.๗ ได้รู้ทราบข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่ได้จากนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
๑.๕ กรอบแนวคิด 
       กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมปราสาท 

ของจังหวัดสุรินทร ์

 
 

การเข้าถึงและสารสนเทศ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปราสาทของจังหวัดสรุินทร ์

 

พัฒนาระบบสารสนเทศเทศ 

เพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

วัฒนธรรมปราสาทจังหวัด

สุรินทร ์

 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมปราสาท

โบราณจังหวัดสุรินทร์ 
 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
    แนวคิด  
    หลักการ 

    ทฤษฏี 
    เอกสาร 

    งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     ต ารา 

 

 

กำรลงภำคสนำม
ชุมชน 



๕ 

 

 

 
 
๑.๖ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย  

 กำรพัฒนำระบบจีพีเอส  หมายถึง  การสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Application) บน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพ่ือเป็นไกด์หรือแนวทางในการเข้าถึงและสารสนเทศเพ่ือ
การเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือปราสาทขอมโบราณ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งสินค้า
การท่องเที่ยวรวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเที่ยวชม เช่น ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่
ท่องเที่ยว 
                    ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปรำสำท  หมายถึง  การได้มีข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจในการอ านวยความสะดวกของการเข้าถึงการเดินทางเที่ยวชมและสารสนเทศเพ่ือการ
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือปราสาทขอมโบราณ อันได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่ง
สินค้าการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเที่ยวชม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้รับความรู้และซาบซึ้งในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวปราสาทนั้นๆ  
                   จังหวัดสุรินทร์  หมายถึง  จังหวัดหนึ่งในที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อีสานตอนใต้ มีกลุ่มชาติ
พันธุ์หลายกลุ่ม ได้แก่ ชาวกวย ชาวเขมร และชาวไทยอีสาน และมีมากที่สุดคือ ชาวไทยเขมร รวม
ทั้งอิเนแดนแถบนี้ได้เป็นแหล่งอายธรรมแต่โบราณ อันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและขึ้นชื่อเป็นอันดับ
หนึ่ง คือ ปราสาทโบราณ ผ้าไหมพ้ืนเมืองและปะเกือมเงิน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกอารยธรรม
ขอมที่ตกทอดมาแต่โบราณ 

 
๑.๗ ข้อตกลงเบื้องต้นและข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
       การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาด้านการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ 

 

๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 
      ๑.ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปราสาท 
      ๒. ไดส้ารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
      ๓. ได้นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 

๑.๙ หน่วยงำนที่น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์  



๖ 

 

       ๑. หน่วยการทางการท่องเที่ยว (เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวเพื่อการเข้าถึง,ประชาสัมพันธ์)  
 ๒. หน่วยงานทางวัฒนธรรม (ใช้เป็นแหล่งการเข้าถึงเพ่ือการอนุรักษ์ ศึกษาถึงแหล่งโบราณ) 
 ๓. หน่วยงานทางการศึกษา (ใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเพื่อการเข้าถึง,ศึกษาด้านวัฒนธรรม) 
 ๔. หน่วยงานประชาชน (ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว พานิช สืบค้น)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒  
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        
 
 ๒.๑ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  ๑. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural 

Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  หมายถึง  การเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่ที่อยู่
ประจ าไปยังท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนอ่ืนทั้งนี้อัน
จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน  เพ่ือก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และความ
ซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ อีกทั้งต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคลวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็จะได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านสร้างรายได้และการจ้างงาน อันน ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและ



๗ 

 

สังคม  ซึ่งมีแนวทางวัตถุประสงค์ หลักการ ลักษณะ องค์ประกอบการท่องเที่ยว และการพัฒนา
ดังต่อไปนี้๓  

 ๒. การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ใช้แนวทางด้านวัฒนธรรมเป็นหลักโดยศิลปะ
เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เป็นสิ่งบ่งบอกความมีวัฒนธรรมอารยะธรรมของพ้ืนที่ทั้งในอดีตถึง
ปัจจุบันสรุปหมวดหมู่เป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานเดียวกัน
เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต  ดังนี้ 
 ๑.  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยโบราณสถานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
สถาน วัด อนุสาวรีย์ พ้ืนที่สิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์ส าคัญต่อชุมชนหรือท้องถิ่น 
 ๒.  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตประกอบด้วยเทศกาลงานประเพณี
วิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรมการผลิตในท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
   ๓. วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
      การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อัน
ประกอบด้วยการเรียนรู้ การสัมผัส การชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรม คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืนความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคมไม่ว่า
จะเป็นด้านของศิลปะภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณีล้วนแต่เป็นสิ่ง
ที่ดึงดูดใจที่ส าคัญช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้นซึ่งจ าท าให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนที่ต้องรับผิดชอบต่อปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรม อยู่ ๔ ประการดังนี้  
 ๑.  เพ่ือมุ่งเน้นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
 ๒.  เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณค่าของ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความพอใจสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วย 
 ๔.  เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเพียงพอพร้อมทั้งปรับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
 ๔. หลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๑. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ คุณค่าประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
 ๒.  เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกสร้างจิตส านักของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก
ความหวงแหน รักษา และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนด้วย
และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  

                                                           

 ๓ บัญชา  นาคทอง. การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพิชัยญาติการาม. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร.๒๕๕๐,หน้า ๑๖-๒๑ 
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 ๓. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม
และได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้านหรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้ง
เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและผู้คนของตนเองด้วย 
 ๕. ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๑. ให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโดยยึดหลัก
ที่ว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด 
 ๒. มีการจัดการอย่างยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบน้อยที่สุด 
 ๓. คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรมโดยให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 
 ๔.  ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยวผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
อันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
 ๖.  มีการตลาดยอดบริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริงโดยให้
ธุรกิจท่องเที่ยวเน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ๗.  ให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับท าให้ต้องการ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีก โดยต้องมีกิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 ๘ .  ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับและความสะอาดของพ้ืนที่ โดยต้องไม่ เกินขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่ในทุกๆ ด้านและต้องดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
 ๙.  ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต้องป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจ 
 ๖. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี ๖ ด้าน องตามองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนดังนี้ คือ  
 ๑.  องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  ๑.๑   ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็น 
  ๑.๒   โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานต่างๆ  
  ๑.๓   งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง รวมทั้งซาก
ปรักหักพัง 
  ๑.๔   ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นแกะสลัก 
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  ๑.๕   ศาสนารวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 
  ๑.๖   ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ  
  ๑.๗   ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 
  ๑.๘   วิถีชีวิต เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียม การรับประทานอาหาร  
  ๑.๙   ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ  
  ๑.๑๐   ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 
 ๒.  องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
ศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเพ่ือปลูกสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวกับกับการ
ท่องเที่ยว 
 ๓.  องค์ประกอบด้วยธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการท่องเที่ยว
โดยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและได้ผลตอบแทนในก าไรสู่
ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาอีกทั้งช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้ได้รับรู้ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างพึงพอใจอีกทั้งช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
จัดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกระจายรายไดสู่ท้องถิ่น และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 
 ๖.  องค์ประกอบด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่
ต้องค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการให้ความรู้
และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิด
ความรักความหวงแหนทรัพยากรทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางท่องเที่ยวชมโบรารสถานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งศึกษาความเชื่อพิธีกรรม
ต่างๆและมีความเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นในขณะเดียวกันก็มีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการด้วย สามารถแบ่ง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ ๕ ประเภท คือ  
 ๑.  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัตศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและ



๑๐ 

 

จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยว 
 ๒.  การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Culture and Traditional Tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้นเพ่ือให้
ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์และศึกษาความเชื่อการยอมรับนับถือ การเคารพ
พิธีกรรมต่างๆ อีกท้ังได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมมีประสบการณ์ใหม่เพ่ิมข้ึน
บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
 ๓.  การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่นเพ่ือให้
ได้รับความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีกทั้งมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและ
คุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  
 ๔.  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ออก
ก าลังกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันการกีฬาโดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดรายการกีฬา
ตามเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 ๕.  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึงการเดินทางไป
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือฟ้ืนฟูสุขภาพทางวัฒนธรรม
เช่น การนวดตัว การนวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การฝึกกายบริหารการฝึกสมาธิ
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ แนวคิดการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของประเทศไทยนั้นเริ่มอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปีพ.ศ.
๒๕๓๖ เป็นต้นมาซึ่งก่อนปีหน้าที่กล่ามานี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมาย
แห่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญโดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ในประเทศไทย 
เพ่ือให้ได้รายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด แต่ผลของการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ
อย่างเดียวได้สร้างปัญหาความเสื่อมโทรมแก่แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมข้ึน อันผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น จึงต้องหันมาพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (บัญชา นาคทอง.๒๕๕๐ : ๒๑-
๒๓) 



๑๑ 

 

       การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนความหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หมายถึง การ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือชื่นชมและ
เพลิดเพลินในที่นั้น ทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นบนฐานของความตระหนักต่อคุณค่าของสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งได้ศึกษาความเชื่อ ความ
เข้าใจต่อสภาพสังคมวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ ภายใต้การจัดการอย่างดี โดยชุมชนท้องถิ่นนั้น
มีส่วนร่วมจัดการการท่องเที่ยวด้วย โดยมุ่งเน้นให้มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
        ๑. แนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
        การท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่มุ่งหวังให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางอารยะธรรม
ของพ้ืนที่ซึ่งเป็นทุนที่ส าคัญ แนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนมีดังนี้ 
       แนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๓ มิติ ดังนี้ 
 ๑.  มิติด้านการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมคงไว้ซึ่งความสวยงามและคุณค่า
ทรัพยากรท่องเที่ยว 
 ๒.  มิติด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวมีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษา
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๓.  มิติด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๖ ด้านมีดังนี้ 
 ๑.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว 
 ๒.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 ๓.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
 ๔.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว 
 ๕.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น 
 ๖.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว 
     
 
          ๒. การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความหมายว่า การป้องกัน การปรับปรุง การบ ารุง
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว อันเป็น สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมีค่า อยู่ในสภาพดีเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย (อุดม.  ๒๕๔๘ : ๑๗๘-๑๗๘) แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ปราสาทราชวังโบราณสถานที่
ทางประวัติศาสตร์วัดวาอาราม ได้แก่  
 ๑ .  การให้การศึกษาและความรู้ที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับ
ความส าคัญให้ช่วยกันดูแลรักษา 



๑๒ 

 

 ๒.  การจัดหาเงินทุนหรืองบประมาณเพ่ือการดูแลรักษาบูรณะซ่อมแซม 
 ๓.  การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาประจ าสถานที่ 
 ๔.  การจัดเก็บโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ไว้ในที่ปลอดภัย  
 ๕.  การบูรณะและซ่อมแซมโดยผู้เชี่ยวชาญโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 ๖.  การออกกฎหมายควบคุมรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 
   
 ๓. ความหมายของการท่องเที่ยว 
  ความหมายของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (๒๕๓๓ : ๑๙) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว  (Tourism) เป็นค าที่มีความหมายกว้างครอบคลุมการ
เดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่นกีฬา  การติดต่อธุรกิจ ตลอดการเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง
ความหมายของการท่องเที่ยวในหลักการแล้วอาจก าหนดได้โดยเงื่อนไข  ๓  ประการ ดังนี้ 
๑.เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
๒.เดินทางด้วยความสมัครใจ 
๓.เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ  ที่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
          หม่อมหลวงตุ้ย  ชุมสาย  (๒๕๒๗ : ๔-๕) ได้กล่าวความหมายของค าว่า การท่องเที่ยวและ
การเดินทาวไว้ในหนังสือ  “ปฐมบทแห่งการท่องเที่ยว ” ว่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทางถ้า
ไม่มีการเดินทางก็ไม่มีการท่องเที่ยว  และในเรื่องของการท่องเที่ยว  ผู้ด าเนินงานการท่องเที่ยวมักใช้
ค าว่าการท่องเที่ยวและการเดินทางปนกันบางทีใช้ค าว่า  การท่องเที่ยวให้มีความหมายทั้งการ
ท่องเที่ยวและการเดินทาง  เช่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  (Tourisim 
Authority of Thailand ) ปัจจุบันไทยเราใช้ค าท่องเที่ยวแต่เพียงค าเดียว  เช่น การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว ซึ่งเหมาะ มาก  เพราะค าว่า  “ ท่อง ” นั้น หมายถึง  การเดินทางอยู่แล้ว ค าว่า Tour  
ในภาษาอังกฤษเดิมเป็นค าภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งภาษาอังกฤษน ามาใช้ในปลายคริสต์ศตวรรษที่  ๑๘  โดย
กล่าวว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์จะต้องข้ามไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในทวีปยุโรปให้ทั่วถึง
โดยใช้ค าว่า  To Make a Grand Tour และเริ่มใช้ในคริสต์ศตวรรษที่  ๑๘   ในประเทศอังกฤษได้มี
ผู้น าค าว่า  Tour  ในภาษาฝรั่งเศสมาใช้และเรียกผู้เดินทางแบบนี้ว่า  Tourist  ต่อมาเกิดค าว่า  Tourism  
ซึ่งหมายถึง  “ลัทธิท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา”  และเมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น Tourism  ก็
หมายถึงการท่องเที่ยวทั่วไป 
 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗  เป็นต้นมาจนปัจจบุัน Tourism  กับ Travel  มี
ความหมายเกือบเป็นอย่างเดียวกันและใช้สลับสับเปลี่ยนกันตลอดมา 
 ในประเทศไทยเราใช้ค าว่า “ ไปเที่ยว ” มาช้านานมีความหมายว่าไปไหนต่อไหนทั้งใกล้
และไกลเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ กรมรถไฟได้เล็งเห็นประโยชน์
เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของชาวต่างประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเรียกชื่อชาวต่างประเทศ
ว่า “ผู้เดินทาง”และบรรดาที่พักของกรมรถไฟและโรงแรมต่างๆ  ก็เรียกว่า  “ที่พักคนเดินทาง ”  
ต่อมาในปี   พ.ศ. ๒๔๗๙ เริ่มมีการใช้ค าว่า  “ ท่องเที่ยว ” และประมาณปี   พ.ศ. ๒๔๘๐ 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาว่าค าว่า“ท่องเที่ยว ”หรือ “ เที่ยว ”  มีนัยไปในเชิงเที่ยวเตร่เหลวไหล  จึงได้



๑๓ 

 

ให้นักปราชญ์ในสมัยนั้นคิดค าใหม่ และเสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ประทานค าว่า  “ 
ทัศนาจร ” ส าหรับการท่องเที่ยวและ “นักทัศนาจร ”  ส าหรับนักท่องเที่ยว  และประเทศไทยได้ใช้
ค านี้อยู่ระยะหนึ่งทั้งๆ  ที่ยังมีส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในกระทรวงคมนาคม  แต่คงจะไม่ได้
ปฏิบัติการอะไรมากนักจนถึงปี  พ.ศ. ๒๔๙๒  ได้โอนส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอยู่ในความ
ดูแลของกรมโฆษณาการนับแต่นั้นมาค าว่า “ ท่องเที่ยว”  ก็ไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า  “ 
ไปเที่ยว ” หรือ “ เที่ยว ”  แต่หากมีความหมายอย่างเป็นการเป็นงานอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ  เป็นการ
ปฏิบัติงานที่มีระบบจนเรียดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งและเรื่องราวของการท่องเที่ยวก็ได้
พัฒนาขึ้นเป็นวิชาการแขนงหนึ่ง 
 แม้ค าว่า  Tour  กับค าว่า  Travel จะเป็นค าที่มีความหมายเกือบเหมือนกันก็จริงแต่เมื่อ
ถึงคราวที่จะใช้ค า  “ นักท่องเที่ยว ” หน่วยงานทุกแห่งจะใช้ค าว่า  Tourist  กันทั้งสิ้นไม่มีการช้ าค า
ว่า Traveler เมื่อพูดถึงนักท่องเที่ยวอีกเลย  อย่างไรก็ดี  นักวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวได้จัด
ประเภทของนักท่องเที่ยวไว้ตามลักษณะของการท่องเที่ยวดังนี้ 
 ๑.  Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากที่พักอาศัยของตนแล้วกลับมาเกินกว่า 
๒๔ ชั่วโมงและได้ไปพักแรมที่ใดที่หนึ่งชั่วคาบเวลาหนึ่ง บางประเทศเรียกว่า Night Visitor  
 ๒.  Excursionist  หมายถึง  นักท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ  หรือกลับมาบ้านภายใน  
๒๔  ชั่วโมงโดยไม่พักแรม  ณ  ที่ใด  บางประเทศเรียก  Day Visitor 
 ๓ .  Visitor มีความหมายอย่างเดียวกัน  Tourist แต่ เป็นค าที่ประเทศหนึ่ งใช้ เรียก
นักท่องเที่ยวจากประเทศอ่ืนที่เข้ามาในประเทศของตนและบางทีเรียกว่า foreign Visitor นอกจากนี้
ประเทศที่ใช้ค าว่า Visitor แทน Tourist มักจะใช้ค าว่า Domestic Tourist ซึ่งหมายถึง นักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วท่องเที่ยวไปแต่เฉพาะภายในประเทศของตน 
 ดังนั้น  ค าว่า  “การท่องเที่ยว ”  จึงเป็นค าที่มีความหมายกว้างมิได้มีความหมายเพียงการ
เดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายของ
ประชาชนจากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งรวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่าง
ประเทศการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกันมีกิจกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันได้รับความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินฉะนั้นการท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง 
ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าความหมายของค าว่า  “ การท่องเที่ยว ” นั้นจะมีความหมายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไข  ๓  ประการคือ 
 

1. เดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อ่ืนชั่วคราว 
2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 
3. เดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

     การท่องเที่ยว  หมายถึง  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการและการอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้เกิดความสุขสบายในการเดินทาง ( Pond , ๑๙๙๓) การท่องเที่ยวหมายถึงการจัด
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่งกับการสร้างความประทับใจการบริการและการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว (Mill , ๑๙๙๐ ) การท่องเที่ยว  หมายถึง  ความสัมพันธ์ซึ่งเกิดข้ึนจากความเก่ียวข้อง
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ซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยวผู้จัดบริการด้านการท่องเที่ยว  หน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่นและ
ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง   ๔  ประการดังกล่าวแล้ว
ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ (Colman , ๑๙๘๙) ในความหมาย
ดังกล่าวแล้วการท่องเที่ยวเป็นผลรวมของกิจกรรมที่เกิดจากการผสมผสานในการให้บริการต่างๆ  แก่
นักท่องเที่ยวอันเกิดจากหน่วยงานของรัฐบาล เช่นระบบการคมนาคม การสื่อสานระบบความ
ปลอดภัยเป็นต้นการบริการของภาคเอกชนเช่นการจัดที่พัก  ร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึกการจัด
น าเที่ยวหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และประการสุดท้ายคือการต้อนรับด้วนไมตรีจิตจาก
ประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
      การท่องเที่ยว  หมายถึง  การที่คนเดินทางออกจากที่พักหรือที่ท างานไปยังสถานที่อ่ืน
ในระยะเวลาสั้นๆและคนเหล่านนี้จะท ากิจกรรมต่างๆระหว่างพักอาศัยชั่วคราวในสถานที่ท่องเที่ยว  
วัตถุประสงค์ในการเดินทางต้องการไปเยี่ยมญาติมิตรหรือท่องเที่ยว  (Holloway , ๑๙๙๓) 
     การท่องเที่ยว หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์  หรือการกระท าต่อกันและกันของนักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการรัฐบาลและชุมชนผู้เป็น
เจ้าของบ้านในกระบวนการดึงดูดใจและต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอ่ืนๆ (เสรี วังส์ไพจิตร.  
๒๕๓๔) การท่องเที่ยว  หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่ปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัคร
ใจตามวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ที่มีใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ (เศกสรรค์  ยงวนิชย์. ๒๕๓๖) การ
ท่องเที่ยว หมายถึง การเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ (วิเซียน  เทียนน้อย.  ๒๕๓๘)  การท่องเที่ยว
ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ๓  ประการ  คือ  การเดินทางจาที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็น
การชั่วคราว  เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจและการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามท่ีมิใช่เพื่อ
เป็นการประกอบอาชะหรือหารายได้ (นิคม  จารุมณี.  ๒๕๔๔) การท่องเที่ยว  หมายถึง  การเดินทาง
จากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวเพ่ือท าการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจหรือก่อให้เกิดการ
กระท าร่วมกันของมนุษย์ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมจนเป็นเหตุดึงดูดใจให้เดินทางไปศึกษาและ
ท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ (ศิริ ฮาสุโพธิ์.๒๕๔๓) 
 
 
๒.๓ การท่องเที่ยว  
 ความหมายของนักท่องเที่ยวกองสถิติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (๒๕๓๓ : ๑- ๔) 
ได้ให้ความหมายและจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาเพ่ือการพักผ่อนการเยี่ยมเยียนญาติมิตร
หารศึกษาหาความรู้  การกีฬา  การศาสนา  ติดต่อธุรกิจหรือประกอบธุรกิจใดๆ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ได้รับ
ค่าจ้างในการประกอบภารกิจนั้นจากผู้ใดในราชอาณาจักรไทย 
 ๒. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืน (International Tourist) คือนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย แต่ละครั้งอย่างน้อย ๑ คืน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 
 ๓ . นั กท่ องเที่ ยวระหว่ างประเทศที่ ไม่ ค้ างคืน  ( International Excursionist) คื อ
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้ง โดยมิได้ค้างคืน 
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 ๔.  นักท่องเที่ยวภายในประเทศ คือ (Domestic Visitor) บุคคลทุกสัญชาติซึ่งมีที่พ านัก
ถาวรอยู่ใน ราชอาณาจักรไทย และการเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ประจ าของตนเพ่ือ
การพักผ่อน การศึกษาหาความรู้ การกีฬา การศาสนา การประชุมสัมมนา การติดต่อธุรกิจหรือ
ประกอบกิจการใดๆ แต่ทั้งนี้ต้องมิได้ค่าจ้างในการประกอบภารกิจนั้นจากผู้ใด 
 ๕.  นั กท่องเที่ ยวภายในประเทศค้างคืน   (Domestic Tourist) คือนักท่องเที่ ยว
ภายในประเทศที่ไปค้างคืนนอกที่พ านักอาศัยปัจจุบันแต่ละครั้งอย่างน้อย ๑ คืน 
 ๖. นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไม่ค้างคืน (Domestic Excursionist) คือนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่มิได้พักค้างคืนนอกท่ีพ านักอาศัยปัจจุบัน 
  
            ๑.ประเภทของการท่องเที่ยว   
   การท่องเที่ยว  หมายถึง  การที่คนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และตลอดระยะเวลา
เหล่านี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ  เกิดขึ้นการไปเที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามหรือทัศนียภาพแปลกๆ หรือ
เดินทางซื้อของต่างๆเป็นต้นการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบด้วยกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเภทของการคมนาคม จ านวนสมาชิก  หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวออกได้เป็น  ๒  ประเภทใหญ่ คือ 
 ๑.  การท่องเที่ยวภายในประเทศ  เป็นการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ  ภายในประเทศ 
การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะต้องมีสิ่งจูงใจหลายอย่างเช่น  ความสวยงามของภูมิประเทศ ความ
สะดวกสบายในการเดินทางความปลอดภัย ตบอดจนการโฆษณาหรือมีสิ่งจูงใจโดยเฉพาะของสถานที่
นั้นเช่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  หรือศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นเป็นต้น 
 ๒.  การท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ต่างไปจากประเทศของตน
และต้องผ่านขบวนการระหว่างประเทศหลายอย่าง เช่น ศุลกากรด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นใช้
ภาษาต่างประเทศและอาจจะต้องมีมัคคุเทศก์เป็นผู้น า การท่องเที่ยวต่างประเทศนี้ขนาดของประเทศ
เป็นสิ่งส าคัญเช่น  ประเทศที่มีขนาดใหญ่มักจะมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเพราะมีโอกาสที่จะมีที่จะ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งอ่ืนๆ  หลายอย่างมากกว่าประเทศขนาดเล็กแต่บางครั้งการที่
จะต้องเดินทางไกลๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคหรือท าให้นักท่องเที่ยวหมดความสนใจหรื อมีความสนใจ
น้อยลงก็ได้ 
      นอกจากนั้นการท่องเที่ ยวยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการไปเที่ ยวอีกด้วย
ตัวอย่างเช่นการไปท่องเที่ยวในระหว่างวันหยุดอาจจะเป็นการไปตากอากาศชมสภาพบ้านเมืองหรือไป
ดูชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทรวมถึงการไปเยี่ยมเพ่ือนฝูงเป็นต้นจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจจะแบ่ง
ลักษณะของการท่องเที่ยวออกได้เป็น  ๖  ลักษณะดังนี้ 
 ๑.   การท่องเที่ยวเพ่ือชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางด้ายวัตถุประสงค์ที่จะ
สังเกตการแสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งจะรวบรวม
ไปถึงการไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมร าฟ้อน และเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่างๆ  
 ๒.   การท่องเที่ยวเพ่ือวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัสและบาง
กรณีก็เข้าร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่ได้สูญหายไปหมดแล้วท้องถิ่นเก่าๆ ที่มีสีสันเป็นสิ่งดึงดูดใจมาก ซึ่งอาจ
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รวมอาหารในโรงนาเก่าๆ งานเทศการเครื่องแต่งกายตามประเพณีการเริงร าพ้ืนบ้าน การแสดงศิลปะ
และหัตถกรรมรุ่นโบราณๆ เป็นต้น 
 ๓.   การท่องเที่ยวเพ่ือประวัติศาสตร์ (Historical Tourist) เป็นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
สถานและโบสถ์เก่าๆ ที่เน้นความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย์โบสถ์วิหาร วังต่างๆ 
การแสดงแสง เสียงเหตุการณ์เด่นๆ ในอดีต เป็นต้น 
 ๔.   การท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) คล้ายคลึงกับการท่องเที่ยว 
เพ่ือชาติพันธุ์ กล่าวคือ   ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจาแดนไกล แต่ข้อนี้จะเน้นสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ที่
เป็นสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเน้นชาติพันธ์มนุษย์ การกลับคืนสู่ธรรมชาติ และการชื่น
ชมต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับพ้ืนพิภพก็อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งจะรวมการถ่ายภาพการเดินทางไกล การปีน
เขา การล่องเรือเล็ก และการตั้งแค้มป์ เป็นต้น 
   ๕.   การท่องเที่ยวเพ่ือสันทนาการ (Recreational Tourism) เป็นการเข้าร่วมในการ
แข่งขันกีฬาน้ าพุแร่รักษาโรค การอาแดดและการสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่หย่อนคลายจิตใจ สถานที่
ดังกล่าวเช่นหาดทราย ชายทะเล ชายหาด ที่แนวต้นปาล์มไสว สนามกอล์ฟชั้นเยี่ยม หรือสนาม
เทนนิสชั้นเลิศการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ
โดยเฉพาะ 
   ๖.   การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเด่น คือ การประชุมหรือการ
พบปะกัน หรือการสัมมนา ซึ่งมักจะรวมเอาการท่องเที่ยวประเภทอ่ืน เข้ามาไว้ด้วย เมื่อมีกา ร
ท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจเกิดข้ึนแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเที่ยวได้หลายประเภท บางแห่งเป็น
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสันทนาการ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะต้องการอย่างไร 
 ๗.   การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพ่ือเป็น
รางวัลแก่พนักงานเพ่ือเป็นสวัสดิการของหน่วยงานและบริษัทห้างร้านต่างๆ เพ่ือการดูงาน ประชุม 
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและเพ่ือสันทนาการโดยหน่วยงานและบริษัทห้างร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายต่างๆให้ทั้งหมด  
              ๒.ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
    การท่องเที่ยวได้ส่งผลต่อผู้ประกอบการทางธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ธุรกิจการขนส่งที่
พักแรม อาหารและเครื่องดื่นธุรกิจบริการอ่ืนๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การผลิตสินค้า
เกษตรกรรมและหัตกรรม การก่อสร้างรวมทั้งกิจการสาธารณูปโภคของรัฐนอกจากนี้ยังมีความส าคัญ
ต่อสันคมในท้องถิ่นที่มีการท่องเที่ยวและยังขยายผลไปถึงระดับประเทศและโลกด้วย  ซึ่งสามารถแยก
ให้เห็นความส าคัญเป็นด้านๆ ดังนี้ (กุลวรา สุวรรณพิมล. ๒๕๔๘ : ๓๔-๓๕) 
 ๑.  ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีส่วนช่วยให้
ประเทศได้รับรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ และรายได้ดังกล่าวก็มีลักษณะ เช่น เดียวกับการส่ง
สินค้าออกไปขายในต่างประเทศ แต่เป็นสินค้าออกประเทศ “ไม่เห็นตัวสินค้า” (invisible Export) ซึ่งมีผล
ให้การเงินระหว่างประเทศดียิ่งขึ้น เช่นประเทศเม็กซิโก  สเปน ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา และบาง
ประเทศก็สามารถน าเงินมาพัฒนาประเทศจนสามารถทัดเทียม กับประเทศข้างเคียง เช่น อิตาลี ลิ
กเซม เบิร์ก เป็นต้น 



๑๗ 

 

  ๑.๒   การช่วยให้คนมีงานท ามากขึ้น รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่
กระจายไปสู่ประชากรทั่วประเทศ ดังนั้นภูมิภาคต่าง ๆ ก็มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นมีการสร้างสิ่งใหม่ เกิด
อาชีพใหม่และมีความต้องการแรงงานจ านวนมาก 
  ๑.๔   ช่วยให้ฐานะการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านดุลการช าระเงินดียิ่งขึ้น
เพราะรายได้จากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นไปในรูปของการขายสินค้าและบริการ
ภายในประเทศแต่อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของชาวไทยที่ท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีความส าคัญ
เช่นเดี่ยวกันในการช่วยลดปัญหาการน าเงินตราออกไปใช้นอกประเทศ 
  ๑.๕   การท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและยังก่อให้เกิดการน า
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ และการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบมากนัก 
  ๑.๖   การท่องเที่ยวมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เป็นตัวน า
ให้เกิดการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งการพัฒนาแถบภูมิภาคของรัฐบาลในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) ทั้งสาธารณูปโภค ถนนหนทาง การประปาการติดต่อสื่อสารไฟฟ้า
เป็นต้น 
 
๒.๔ ความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
 ๑.   ช่วยให้สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดียิ่งขึ้นหากสถานที่ใดมีปัญหาในเรื่องเก่ียวกับสภาพ
ความเสื่อมโทรม ความสกปรก หรือความไม่ปลอดภัย ก็จะไม่เป็นที่ประสงค์ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทาง
ไป เพราะนักท่องเที่ยวประสงค์จะไปสัมผัสสภาพธรรมชาติของท้องถิ่นความสะดวกสบายที่พอควร
และมีความปลอดภัย 
  ๒.   ช่วยให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
ที่เดินทางไปถึงซึ่งเปรียบเสมือนการท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและมีส่วนในการ
เสริมสร้างสัมพันธไมตรีความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของประเทศและผู้มาเยือนเช่นการให้การต้อนรับ
ตามประเพณีไทย การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การจัดเทศกาลประเพณีต่างๆ นอกจากนี้การท่องเที่ยว
ท าให้รับทราบถึงอารยธรรมที่แตกต่างออกไปขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นก็ได้รับทราบถึงสิ่งแปลกๆ 
ใหม่ๆ ที่คนเดินทางไปมีพฤติกรรมหรืออารยะธรรมเป็นเช่นไรเพ่ือน าเอาส่วนที่ดีมาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้น 
  ๓.   การท่องเที่ยวช่วยขจัดปัญหาความแตกต่างเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมเมืองและสังคม
ชนบท เป็นการลดปัญหาการย้ายถิ่นที่อยู่อพยพเข้ามาหางานท า หรือเสี่ยงโชคในเมืองใหญ่ๆ ของ
ประชาชนจากชนบท 
 ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวมีส่วนเสริมสร้างฐานะและพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
ประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 ๑.วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 จากแรงกระตุ้นในการเดินทางที่แตกต่างกันท าให้ผู้มาท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (วิรินดา  เจริญรัตน์.  ๒๕๔๙ : ๑๗) ดังนี้ 
 ๑.   การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความยากรู้อยากเห็น เป็นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเพ่ือได้พบ
เห็นสิ่งแปลกใหม่ ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างออกไป ทั้ งทางด้านการเมืองด้านสมาคมและ



๑๘ 

 

บุคคล ด้านลักษณะพิเศษของสภาพธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกล่าวคือการได้รับรู้เรื่องราว
ที่แตกต่างไปจากที่ตนเองเคยได้รับรู้นั่นเอง 
 ๒.   การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดจากภารกิจประจ าวัน ได้แก่การไปเล่นกีฬาประเภทต่างๆ การเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่ง
ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติงานศิลปะและการดนตรีหรือความบันเทิงอย่างอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการ
ท่องเที่ยวตามสวนสนุกสวนสัตว์ บาร์ ผับและการจับจ่ายซื้อของไว้ด้วยทั้งนี้ก็เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ
ของผู้ท่องเที่ยวเอง 
 ๓.   การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความสนใจทางด้านศาสนาและไสยศาสตร์ซึ้งได้แก่การ
จาริกแสวงบุญ การนมัสการศาสนาสถานหรือเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่ผู้มาท่องเที่ยวนับถือรวมถึงการ
ท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์หรือศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา 
 ๔.   การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากอาชีพและธุรกิจของผู้ท่องเที่ยวได้แก่การเดินทางเพ่ือ
ส ารวจค้นคว้า การประชุม การสัมมนาการดูงาน การศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางทัศนศึกษา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้หรือเพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ท่องเที่ยวเอง 
 ๕.   การท่องเที่ยวที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น การเดินทางเพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงใน
ต่างถ่ิน มักเกิดข้ึนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเทศกาลต่าง ๆ  
 ๒. แหล่งท่องเที่ยว 
 เดินนั้นการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่โดยธรรมชาติก่อนต่อมาก็มีการ
พัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ เป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourist industry) 
และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมากมาย จนสามารถแบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวตาม
ลักษณะการก าเนิดตาม ระยะเวลาที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ การท่องเที่ยวเกิดขึ้นและตามทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้ดังนี้ (วิรินดา เจริญรัตน์.  ๒๕๔๙ : ๑๘) 
 ๑.   ลักษณะการก าเนิดแหล่งท่องเที่ยว แบ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็น ๒ ประเภทคือ 
  ๑.๑   แบ่งตามลักษณะแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์มิได้
จัดสร้างขึ้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น 
  ๑.๒   แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาหรือเพ่ือการพัด
ผ่อนหย่องใจก็ได้ เป็นแหล่งทีดึงดูดผู้มาท่องเที่ยวได้เช่นกัน ได้แก่ ศูนย์การค้า สถานเริงรมย์ สวนสัตว์ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ 
 ๒.   ระยะเวลาที่แหล่งท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  
  ๒.๑   แหล่งท่องเที่ยวถาวร คือ แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเสมอ
ตลอดปี แต่อาจมีช่วงที่ผู้มาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เช่น ในวันหยุดพิเศษ วันนักขัตฤกษ์ซึ่งเป็นได้ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ 
  ๒.๒   แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว คือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้น
เฉพาะวัน หรือเฉพาะช่วงระยะเวลาสั้น ๆ การแข่งขัน การประกวดหรืออ่ืน ๆ เช่น เทศกาลหุ่นฟางนก
จังหวัดชัยนาท เทศกาลแห่งเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และเทศกาลบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 
เป็นต้น 



๑๙ 

 

 ๓.   แบ่งตามลักษณะหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น ๔ 
ประเภทคือ  
  ๓.๑   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ สถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เช่น 
ภูเขา น้ าตก ถ้ า บ่อน้ าพุร้อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวน
รุกขชาติ ทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าจืด (ห้วย หนอง คลอง บึง) 
  ๓.๒   แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ ได้แก่ โบราณสถาน อุทยาน พิพิธภัณฑ์ 
วัด  ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน ก าแพงเมือง อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน และ คูเมือง 
  ๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ได้แก่ งาน
ประเพณี ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศูนย์วัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง ไร่ สวน พืชผัก ผลไม้ และเหมือง 
  ๓.๔   แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ได้แก่ สถานเริงรมย์ ศูนย์การค้า ตลาดนัดและศูนย์
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองเป็นต้น 
 
๒.๕ ระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ 
ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่ เป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล
ระดับบริหาร ขบวนการที่ท าให้เกิดข่าวสารสารสนเทศนี้ เรียกว่า การประมวลผลผลสารสนเทศ 
(Information Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึ ง 
เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใช้ง่านร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ ๑. ระบบประมวลผล ความ
ซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย ท าให้การจัดการและการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า และอาจผิดพลาด ปัจจุบันองค์การจึงต้องท าการจัดเก็บและ
การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการ
จัดการข้อมูล เพ่ือให้การท างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ๒. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูล
เป็นเรื่องส าคัญส าหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การ
จัดการข้อมูลปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสาร สนเทศ
โดยให้ความส าคัญกับส่วนประกอบสองประการแรก แต่ผู้ที่ สนใจด้านการจัดการข้อมูล 

(Data/Information Management) จะให้ความส าคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซึ่งมีความเป็นศิลปะ 
ในการจัดรูปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่น ามาประยุกต์ในการประมวลผล 
การจัดเก็บ การสื่อสาร และการส่งผ่านสารสนเทศด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระบบทางกายภาพ
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และระบบเครือข่าย ขณะที่ระบบนามธรรมเกี่ยวข้อง
กับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ด้านสารสนทศทั้งภายในและภายนอกระบบให้สามารถด าเนิน
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ร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ.ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานทั้งระดับองค์การและอุตสาหกรรมธุรกิจต้องการระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการด ารงอยู่และเจริญเติบโตขององค์การ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนช่วย
ให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จและสามารถแข่งขันกับธุรกิจอ่ืนในระดับสากลเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจึงต้องท าความเข้าใจถึงวิธีใช้งานและโครงสร้างของระบบสารสนเทศสามารถสรุป
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ได้ ๓ ส่วน คือ ๑. เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการหมายถึง ส่วนประกอบหรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่รวมกันเข้าเป็น MIS และช่วยให้ระบบ
สารสนเทศด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกเครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศไว้ ๒ 
ส่วน คือ   
 ๑.๑ ฐานข้อมูล (Data Base) ฐานข้อมูล จัดเป็นหัวใจส าคัญของระบบ MIS เพราะว่า
สารสนเทศที่มีคุณภาพจะมาจากข้อมูลที่ดี เชื่อถือได้ ทันสมัย และถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นฐานข้อมูลจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญที่
ช่วยให้ระบบสารสนเทสมีความสมบูรณ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๒ เครื่องมือ (Tools) เป็นเครื่องมือที่ ใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ปกติระบบ
สารสนเทศจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยส่วน
ส าคัญต่อไปนี้ 
               ๑.๒.๑ อุปกรณ์ (Hardware) คือ ตัวเครื่องหรือส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย  
               ๑.๒.๒ ชุดค าสั่ง (Software) คือ  
 ๑.ชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่รวบรวมและจัดการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการ
ตัดสินใจ  
 ๒.วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผลการที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจะต้องมีการ
จัดล าดับ วางแผนงานและวิธีการประมวลผลให้ถูกต้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องการ  
 ๓.การแสดงผลลัพธ์เมื่อข้อมูลได้ผ่านการประมวลผล ตามวิธีการแล้วจะได้ 
สารสนเทศ หรือ MIS เกิดขึ้น อาจจะน าเสนอในรูป ตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพ่ือให้การ
น าเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพ จะข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลและลักษณะของการน าไป ใช้งาน 
ระบบ GPS 
 GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก ซึ่งท างานร่วมกับ
ดาวเทียมบอกต าแหน่งทั้งหมด ๒๔ ดวง ดาวเทียมGPS เป็นดาวเทียมท่ีมีวงโคจรระดับกลาง (Medium 
Earth Orbit) ที่ระดับความสูงประมาณ ๒๐,๒๐๐ กิโลเมตร จากพ้ืนผิวโลก โดยที่แนวคิดในการพัฒนา
ระบบGPS เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๗ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 
 GPS มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 GPS ที่ เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่  ๒ ประเภทด้วยกันคือ GPS Navigator 
(อุปกรณ์และระบบน าทาง) และ GPS Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยาพาหะนะหรือ
สัตว์เลี้ยง) 
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  GPS Navigator (อุปกรณ์และระบบน าทาง) เป็น GPS ที่เราใช้งานในรถยนต์ทั่วไปที่
บอกแผนที่การเดินทางด้วยการป้อนข้อมูลของเป้าหมายลงไปเครื่องน าทาง  
  GPS ประโยชน์ของ GPS ประโยชน์ของ GPS นั้นมีมากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเราสามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สะดวก 
ค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายในด้านธุรกิจขนส่งระบบน าทาง GPS สามารถท า
ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการเดินทางของรถขนส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น โดย
ส่วนมากแล้วเทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้ว ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ระบบน าทาง GPS ได้ง่ายมากขึ้น แต่การน าไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของซอฟแวร์และระบบ 
GPS ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆด้วยว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน 
 จีพีเอส คือ ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก สามารถบอกต าแหน่งพิกัด (X,Y,Z) 
ความเร็วและเวลา โดยค าว่า จีพีเอส นั้นมาจากค าว่า “Global Positioning System” หลักการ
ท างานของ จีพีเอส มาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกส่งสัญญาณกลับมายังจุดรับสัญญาณต่างๆที่อยู่
รอบโลกเช่นโทรศัทพ์มือถือ รถยนต์ เรือ โดยค านวนจากระยะห่างจากดาวเทียมอย่างน้อย ๓ ดวงกับ
จุดรับสัญญาณ จีพีเอส มีแนวคิมาจากนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ติดตามการส่งดาวเทียมสปุ
ตนิกของสหภาพโซเวียตและพบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียม จึงพบว่า
หากทราบต าแหน่งที่แน่นอนบนพ้ืนผิวโลกก็สามารถระบุต าแหน่งของดาวเทียมได้ และหากทราบ
ต าแหน่งที่แน่นอนของดาวเทียมก็สามารถระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลกได้ 
 ประโยชน์ของการติดตั้ง จีพีเอส 
                    ใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของ คน สัตว์ สิ่งของใช้ระบุต าแหน่งของยานพาหนะได้ในทุก
พ้ืนที่บนโลกท างานได้ดีในทุกสภาพอากาศค้นหาเส้นทางเพ่ือไปยังต าแหน่งต่างๆที่ต้องการได้ค านวน
ความเร็วของยานพาหนะได้ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเช่นการเปิด/ปิดประตูรถ ,
การติดเครื่อง/ดับเครื่องการวางผังส าหรับการจัดส่งสินค้าการกีฬา เช่นใช้ในการฝึกฝนเพื่อวัดความเร็ว 
ระยะทาง แคลลอรี่ที่เผาผลาญ GPS Navi 
   
          ความหมายจีพีเอส 
 GPS ถ้าแปลตามราชบัญฑิตสถาน คือ จีพีเอส (ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก) 
Global Positioning Systemจีพี เอส (GPS) มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Global Positioning 
System หมายถึง ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก โดยใช้วิธีการค านวณต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของ
อุปกรณ์รับสัญญาณจากค่าต าแหน่งพิกัดจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกที่ส่งผ่านสัญญาณนาฬิกา
มายังโลกจีพีเอสเป็นระบบน าร่องโดยอาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR 
(NAVigation Satellite Timing and Ranging)   จ านวน ๒๔ ดวงที่โคจรอยู่เหนือพ้ืนโลก สามารถใช้
ในการหาต าแหน่งบนพื้นโลกได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงท่ีทุกๆ จุดบนผิวโลก. 
        องค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ  
        ๑. ส่วนอวกาศ (Space segment) ๒. ส่วนสถานีควบคุม (Control segment) และ๓. 
ส่วนผู้ใช้ (User segment)การใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจ าวันwhere poi  google mapทุกวันนี้มี
การใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างกว้างขวาง และประชาชนมีความรู้เรื่อง GPS เป็นอย่างดี เพราะได้มีการ
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ใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล เช่น ในรถ
แท็กซี่จะพบอุปกรณ์ GPS เพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง หรือการขับรถเพ่ือท่องเที่ยวก็จะ
มีการแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว แหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น และนักเดินทางก็มักจะพกอุปกรณ์ GPS ในรูปแบบ PND หรือ Smart Phone ที่
ลง Application Software ส าหรับการน าทาง เช่น Google Map แทนการพกพาสมุดแผนที่อย่างใน
อดีต ปัจจุบันนี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และน าทางไปสู่
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการน าทางพ้ืนฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุด
ด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับความเร็ว ต าแหน่งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร การ
ก าหนดความเร็วในถนนแต่ละสายข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูล
ร้านอาหารอร่อย ภาพเสมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel) 
 GPS ย่อมาจากค าว่า Global Positioning System คือระบบน าทางโดยอาศัยการ
ระบุพิกัดต าแหน่งต่างๆที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จาก
ระบบ Global Navigation Satellite System หรือดาวเทียมส ารวจซึ่งโคจรอยู่รอบโลก) 
 GPS คืออะไร? GPS คือ ระบบก าหนดต าแหน่ งบนโลก (Global Positioning 
System: โกบอล โพซิชั่นนิ่ง ซีสเต็มส์) หรือเรียกสั้นๆ ว่า GPS หมายถึง ระบบบอกต าแหน่งบน
พ้ืนผิวโลกโดยอาศัยการค านวณระบบพิกัดกริดแบบยูที เอ็ม (Universal TransverseMercator: 
UTM) 
 GPS มีกี่ประเภท? GPS (Global Positioning System) มีใช้ในหลายวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจแต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี ๒ ประเภท คือ GPS Navigator (อุปกรณ์และระบบน าทาง) 
และ GPS Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยาพาหะนะหรือสัตว์เลี้ยง) โดยมีการ
ท างานที่แตกต่างกันดังนี้ ๑. GPS NAVIGATOR (อุปกรณ์และระบบน าทาง)เป็น อุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือบอก
ต าแหน่งที่เราจะเดินทางไป ใช้การบอกต าแหน่งรถของเราร่วมกับแผนที่ในการเดินทางผู้ใช้งานโดย
ส่วนมากเป็นเจ้าของรถที่ต้องการเดินทางไปในที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเมื่อสิ้นสุดการเดินทางก็บรรลุ
วัตถุประสงค์แผนที่ที่ใช้ในระบบน าทางในรถยนต์ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่เป็นมาตรฐานอย่างไม่เป็นทางการ 
(de facto standard) มาจากสองบริษัทได้แก่แผนที่จากบริษัท แนฟเทค (NavTeq) และจากบริษัท 
เทเลแอตลาส (Tele Atlas) นอกจากสองบริษัทหลังนี้แล้ว ยังมีแผนที่จากบริษัทอ่ืนๆอีก แต่ไม่เป็นที่
นิยม เนื่องจากมีข้อจ ากัดจากฟอร์แมตของแผนที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบริษัท และบริษัท
ขนาดเล็กไม่สามารถสนับสนุนพ้ืนที่ครอบคลุมประเทศในทวีปต่างๆ ท าให้บริษัทขนาดใหญ่มีข้อ
ได้เปรียบ ตลอดทั้ง ขั้นตอนที่ท าให้การประมวลผลแผนที่ๆจะใช้กับซอฟต์แวร์ระบบน าทางมีปัญหาใน
การ ท าแผนที่เพ่ือให้ใช้กับกับซอฟต์แวร์นั้นๆ ดังนั้นบริษัทท าระบบน าร่องส่วนใหญ่จะใช้แผนที่ของ
บริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือสองบริษัทนี้ เพ่ือความรวดเร็วในการประมวลผล เนื่องจากข้อมูลของแผนที่
แต่ละประเทศมีขนาดข้อมูลมหาศาลและใช้เนื้อที่ในการ เก็บขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลทุก
อย่างที่เพ่ือใช้ในซอฟต์แวร์ของระบบน าร่องได้จึง ได้มีการน าข้อมูลแผนที่นั้นมาท าการจัดเรียงใหม่เพ่ือ
ความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในเรื่องขนาดของแผนที่ๆต้องน าไปใช้ตลอดจนความรวดเร็วในการเข้า
อ่านและประมวลผลข้อมูล  
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  ๒.GPS tracking system (อุปกรณ์และระบบติดตามรถหรือยานพาหนะ) เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือติดตามรถโดยจะเก็บต าแหน่งการเดินทางตลอดเวลาเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการยานพาหนะในเชิงการค้าพาณิชย์รวมทั้งสิ่งของที่อยู่ในยานพาหนะผู้ใช้งานจะเป็น
เจ้าของธุรกิจที่มีรถใช้ใน ภารกิจต่างๆ โดยจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการขนส่งในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร และรถสาธารณะต่างๆ โดยมากจะใช้ร่วมกับ 
software การรายงานประมวลและวิเคราะห์หาความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้รถรวมถึงการป้องกัน การ
สูญเสียจากการขนส่งในทุกขั้นตอน มีการส่งข้อมูลภาพและข้อมูลอ่ืนผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
๒.๖ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.6.1 ความหมายวัฒนธรรม 
                   Greg   Richard (2001) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ กุญแจส าคัญและเป็น
คุณลักษณะชั้นน าของสิ่งที่ได้รับการเรียกว่า การท่องเที่ยวใหม่ มีความยืดหยุ่น มีความละเอียดอ่อน
ทางวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวคือสิ่งที่จะแทนที่การท่องเที่ยว
แบบเดิมที่เป็นการท่องเที่ยวแบบมวลชน 

ผจงจิตต์   อธิคมนันทะ (2543) อธิบายความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมว่า
วัฒนธรรม คือ สิ่งอันเป็นวิถีชีวิตของสังคม คนในสังคมมีส่วนร่วมและคิดเห็นอย่างไร มีความเชื่อ
อย่างไรถึงแสดงออกให้ปรากฏเห็น เป็นรูปภาพ ประเพณี กิจการงาน การละเล่น ศาสนา เป็นต้น 
ตลอดจนสิ่งต่างๆที่คนในสังคมมีส่วนสร้างขึ้น เช่น สิ่งอันจ าเป็นแก่วิถีชีวิต และการครองชีพ ได้แก่ 
ปัจจัยสี่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งแสดงปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งต่างๆซึ่งมีการ
สะสมเป็นความรู้ในความทรงจ า จดไว้ในหนังสือและสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นและถ่ายทอดไว้ให้แก่กัน เป็น
มรดกตกทอดสืบต่อกันมาชั่วอายุคน มีการเพ่ิมเติมเสริมสร้างขึ้นใหม่และปรับปรุงสิ่งเก่าให้เข้ากันได้
และมีความเจริญก้าวหน้า โดยวัฒนธรรมจะมีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ 
 1.เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นเรื่องส าคัญท าให้  
มนุษย์สร้างสิ่งที่เราเรียกว่า วัฒนธรรม เกิดขึ้น มนุษย์จะต่างจากสัตว์ เนื่องจากการกระท าต่างๆเป็ น
เรื่องของการเรียนรู้ เช่น การหวีผม การแปรงฟัน การเย็บผ้าเขียนหนังสือ ฯลฯส่วนสัตว์จะใช้
สัญชาตญาณการเรียนรู้นั้น จะมีลักษณะสั่งสมจากประสบการณ์ ที่มนุษย์ได้เผชิญในชีวิตไม่ได้ถูก
ถ่ายทอดทางชีวภาพหรือพันธุกรรมการเรียนรู้นั้นเกิดจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม 

 2.เป็นสิ่งซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษ เป็นมรดกทางสงคม ซึ่งส่งต่อๆกันมาหลายช่วงอายุคนซึ่ง
คนรุ่นต่อมาได้น ามาใช้ปฏิบัติท าให้คงอยู่ไม่สูญหาย แต่อาจปรับเปลี่ยนไป เช่น การแต่งกาย ภาษา 
ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้น จะขึ้นอยู่กับภาวะสังคมในขณะนั้นๆ 
3. เป็นส่วนรวมในสังคม มิใช่เป็นผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่จะช่วยกันคิดสิ่งสร้างสรรค์ร่วมกันปฏิบัติ ท า
ให้วัฒนธรรมนั้นยืดยาว เช่น ภาษาการแต่งกาย และวัฒนธรรม จึงเป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคน
จ านวนมากหรือของสังคมนั้น 
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งามพิศ   สัตย์สงวน (2543)๔ กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ รวมทั้งผลิตผลที่เกิดจากการเรียนรู้ และนักมานุษยวิทยาใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือท าความ
เข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของมนุษย์ในสังคมต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งเข้าใจตัวเองและ
สังคมโดยได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรม ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

      1.วัฒนธรรมวัตถุ (Material Culture) ซึ่งได้แก่ สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
ตู้เย็น หม้อหุงข้าว แก้วน้ า มีด โต๊ะ รถ เครื่องบิน โทรศัพท์ โทรทัศน์ จรวด บ้าน วัด หอประชุม เป็น
ต้น ไปจรถึงเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ 

     2.วัฒนธรรมไม่เกี่ยวกับวัตถุ (Non Material Culture) หมายถึง อุดมการณ์ ค่านิยม 
แนวคิดในเรื่องการแข่งขันอย่างมีเหตุผล ประเพณี การปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นที่ยอมรับกันในชน
กลุ่มของตนว่า ดีงาม เหมาะสม เช่น ศาสนา ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ซึ่ง
เป็นนามธรรมที่มองเห็นไม่ได้ วัฒนธรรมประเภทนี้แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
        1. สถาบันสังคม 2. ศิลปะ 3. ภาษา  4.พิธีกรรมและ 5. วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมทาง
สังคม เช่น ศาสนา ความเชื่อทางสังคม นิยม ประเพณี และกฎหมาย 
       ได้สรุปลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของวัฒนธรรมไว้ 6 ประการดังต่อไปนี้ 

1.วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วมและค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนดมาตรฐาน 
ของพฤติกรรม 

2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการอบรมสั่ง
สอน ของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และประสบการณ์ต่างๆที่มนุษย์ได้รับการสั่งสมมาจากการเป็นสมาชิก
สังคม จากกระบวนการต่างๆที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ว่าตนควรมีพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละ
สถานการณ ์

3. วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ พฤติกรรมของมนุษย์มีต้นก าเนิดมาจาก การ
ใช้สัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นเงินตรา สัญญาณไฟจราจร หรือสัญลักษณ์ทางศาสนาและรวมถึงภาษา ซึ่ง
เครื่องมือสื่อความหมายทั้งหมดนี้ สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังคนรุ่นหลังต่อไปได้ 

4. วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมปัญญา ในลักษณะนี้วัฒนธรรมมีหน้าที่
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น สอนให้มนุษย์รู้จักหารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
วางกฎเกณฑ์ให้มนุษย์ด ารงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือให้สังคมท างานไปได้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนั้นยังช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและความอยู่รอดของมนุษย์ 

5. วัฒนธรรมคือกระบวนการที่มนุษย์ก าหนดนิยามความหมายให้กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆ 
ที่อยู่รอบตัว ซึ่งอาจแสดงออกได้ในรูปแบบของศาสนา พิธีกรรม แนวคิดพ้ืนฐานของระบบการเมือง 
ก่อให้เกิดการสร้างสถาบัน หรือองค์กรขึ้นมา เพื่อรองรับการนิยามความหมายต่างๆและเปลี่ยนแปลง
ได้ตามกาลเวลา 

                                                           
๔ งามพิศ   สัตย์สงวน. หลักมนุษย์วิทยาวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสังคมวิทยาแล

มานุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.2543 
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6. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลาที่อาจจะมี 
สาเหตุจากความคิดและค่านิยมที่มีวัฒนธรรมอ่ืน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความ
พยายามที่จะควบคุมธรรมชาติและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น๕ 

          สรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาโดยมุ่งกระท าความอยู่ดี มี
สุขของคนและสังคม โดยส่วนรวมวัฒนธรรม จึงต้องเชื่อมโยงระหว่างสภาพในอดีตสู่ปัจจุบันและสู่
อนาคต ต้องเชื่อมโยงระหว่างคนในสังคม ซึ่งมีวัยต่างกัน ต้องเชื่อ โยงระหว่างสภาพตนเองต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และสภาพรอบโลก และต้องเชื่อมระหว่างคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมจะ
พัฒนางอกงามได้ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงและความเข้าใจในหลากหลาย ความแตกต่างและจุดร่วม
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของโลก  

 
       2.6.2 การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

กุลธิดา   สามะพุทธิ (2540) กล่าวว่า แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรมี
การวางแผนในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆอีกมากซึ่ง
แนวคิดทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถประมวลเป็นหัวข้อส าคัญได้ดังต่อไปนี้๖ 
 1. การตัดสินใจวางแผนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต้องค านึงถึงคุณค่าทางด้านกายภาพ 
และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
 2. การก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวภายในชุมชน ต้องค านึงถึงศักยภาพในชุมชนต้อง
ค านึงถึงศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของกายภาพ ระบบการบริการต่างๆและความ
เปราะบางทางวัฒนธรรม 
           3. การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องยึดความสมดุลทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้
เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อคุณภาพของมรดกวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
 4. การท่องเที่ ยวจะต้องเป็นการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่ างยั่ งยืน 
(Sustainable Development) 
5. ชุมชนควรจะมีบทบาทในการวางแผน เพ่ือการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ชุมชนตั้งแต่เริ่มต้น 
 6. ประชาชนในชุมชนควรจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างเท่า
เทียมกัน ผลประโยชน์ที่ได้รับอาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่าง 
          บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (๒๕๔๘) ได้กล่าวถึงหลักของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้
ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้๗ 

                                                           
๕ ยศ   สัตสมบัติ. มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2540 
๖ กุลธิดา สามะพุทธิ. การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม.:ทางเลือกใหมข่องการเดินทาง. กรุงเทพมหานคร :ม.

ป.พ.2540 
 
 ๗ บุญเลิศจติตั้งวัฒนา. การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.๒๕๔๒ 
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 1. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ คุณค่าประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวในการ
เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
 2. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก 
หวงแหน รักษา และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนด้วย และ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ้างงาน การบริการน าเที่ยว การ
ให้บริการขนส่งการให้บริการที่พัก การขายสินค้าที่ระลึกเป็นต้น 
 3. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมและ
การได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
 4. เป็นการท่องเที่ยวที่มีความเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้านหรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพ
ในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผู้คนของตนเองด้วย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงลักษณะการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ส าคัญอยู่ 9 ประการ ประกอบไปด้วย 
 1.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ 
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักท่ีว่าต้องอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือให้สามารถสืบต่อถึงอนุชนคนรุ่นหลัง 
 2.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน 
ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักที่ว่าด้วยไม่ได้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมหรือให้
กระทบน้อยที่สุด 
 3.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โยดยึดหลักที่ว่าจะต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ต้องการศึกษา 
ความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 
 4.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น 
โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 5.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมและได้รับผลประโยชน์ โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจั ดการ การ
ท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว อันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
 6.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการตลาด ของการ
บริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักที่ว่าจะต้องให้ธุรกิจท่องเที่ยว
เน้นในเรื่องอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 7.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ 
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นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ท่ีได้รับ ท าให้ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า
อีก โดยยึดหลัดที่ว่าต้องมีกิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามการคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 8.การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ ยวในลักษณะที่ค านึ งถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่  และความสะอาดของพ้ืนที่  โยดยึดหลักที่ว่าจะต้องไม่เกินขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่ในทุกๆด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอยู่
เสมอ 
 9.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักที่ว่าต้องป้องกันรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
อย่างเข้มงวด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจ 
 บุญเลิศ   จิตตั้งวัฒนา (๒๕๔๘) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มุ่งเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือให้ได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้จากการศึกษาความเชื่อ ความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว อันเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด
ความสมดุลแห่งกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป จึง
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อประโยชน์สูงสุดแก่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน เนื่องจากประเทศไทยเป็นชาติที่มีความเจริญ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่บรรพกาล สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติล้ า
ค่าท่ีแสดงให้เห็นแจ้งถึงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยซึ่งแตกต่างจากชาติอ่ืนจึงเป็นสิ่งที่คนไทย
ควรแจ้งถึงคุณค่าและพยายามรักษาไว้ด้วยความรู้ ความฉลาดรอบคอบ มิให้สูญหายหรือเสื่อมโทรม
ไป 
 

 
 

๒.๖.๓ หมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (๒๕๔๘) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การ

เดนิทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่ที่อยู่ประจ าไปยังท้องถิ่น เพื่อชื่นชมกับเอกลักษณ์ความ
งดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนอื่น ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิด
มิตรภาพความรู้ความเข้าใจ และซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆอีกทั้งต้องค านึงถึงผลที่
กระทบที่จะเกิดต่อบุคคลวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันชุมชน
ท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้ และจ้างงาน 
อันน ามาซึ่งพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.6.4 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (๒๕๔๘) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอันประกอบด้วยการเรียนรู้ การสัมผัส การชานชมกับเอกลักษณ์ความ
งดงามของวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทาง
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วัฒนธรรมของชนต่างสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราว
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีต
ประเพณี ล้วนแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งจะท าให้
เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ต้องรับผิดชอบต่อปัจจัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม อยู่ 4 ประการคือ 
 1. เพื่อมุ่งเน้นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 2.เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องดูแลรักษาให้คงไว้ถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
      3. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วย 
         4.เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

2.6.5 แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                   บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่าแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เหมือน
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ตระหนักถึงการพัฒนาการการท่องเที่ยวที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องหลัก 3 
ประการดังต่อไปนี้คือ 

        1.กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นกระแสความต้องการของประชาชนทั่วโลกให้เกิดการสร้างจิตส านึกในแง่การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นจนถึงขอบข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนรักษ์ระบบ
นิเวศเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ 
                  2.กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเป็น
กระแสความต้องการที่มีมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ท่องเที่ยวมากกว่า ความสนุกเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ 
                  3.กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นหลักประกันให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ
ชุมชนท้องถิ่นยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ที่
เหมาะสม 

       2.6.6 หลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
       บุญเลิศ   จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า จากแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

ได้กล่าวมาแล้วนั้นได้น าไปสู่หลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 ประการ คือ 
1.เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ คุณค่าประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องแหล่งนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในการเพ่ิม
คุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
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2. เป็นการท่องเที่ยวที่ปลูกฝังสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก หวงแหน 
รักษา และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการจัดการทรัพยากรของตนด้วย และได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ้างงาน การบริการน าเที่ยว การ
ให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก การขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น 

3.เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม
และได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

4. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือบ้าน หรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพ
ในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผู้คนของตนเอง๘ 

วรรณา วงษ์วานิช (2546)๙ กล่าวว่า การท่องเที่ ยวรูปแบบนี้จัดขึ้น เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เนื่องในเทศกาล
ต่างๆเป็นการสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นไว้ โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ คือ  

1. เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นของแต่ละท้องถิ่น และ
สมควรที ่

จะด ารงรักษาไว้สืบต่อไป 
2. เจ้าพ้ืนที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งด้านการวางแผน การจัดการ และการ

อนุรักษ ์
3. มีวิทยากรและมัคคุเทศก์ประจ าท้องถิ่น 
4. มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความ

ประทับใจ  
และประสบการณ์ในการด ารงชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิม30 

2.6.7 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
บุญเลิศ   จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า จากหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่ได้กล่าวไปแล้ว น าไปสู่ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญอยู่ 9 ประการ คือ 
1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความส าคัญกับ

ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักท่ีว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 

                                                           
๘ บุญเลิศจติตั้งวัฒนา.การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.2542 
๙ วรรณา วงษ์วานิช.ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสงคมศาสตร์

มหาวิทยาลยัศรีนคริทนวิโรฒ.2546 
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2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอย่าง
ยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักท่ีว่าด้วยไม่ได้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือให้กระทบน้อยที่สุด 

3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของคน
ท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษา
แตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

4. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้ผู้เกี่ ยวข้องทุก
ฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น โดยยึด
หลักท่ีว่าต้องให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

6. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยงในลักษณะที่มีการตลาดของ
บริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แหล่งอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักที่ว่าจะต้องให้ธุรกิจท่องเที่ยว
เน้นในเรื่องอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

7. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจ เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ท าให้ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีก โดยยึดหลัก
ที่ว่าต้องมีกิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

8. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่ และความสะอาดของพ้ืนที่ โดยยึดหลักว่าต้องไม่เกินขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนที่ในทุกๆด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

9. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักว่าต้องป้องกันรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอบอุ่นใจ 

 

2.6.8 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
         บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามองตัวเองอย่างเข้าใจในสรรพสิ่งของโลกที่ไม่สามารถแยกตัวออก
จากกันได้ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ฉะนั้นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญจึง
ควรมี 6 ด้านอิงตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนดังต่อไปนี้คือ 

1 องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน อันประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจอยู่ 10 ประการ คือ 
 1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น 

2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ 
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 3) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลุกสร้าง ผงเมืองรวมทั้งซากปรักหักพัง 
          4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และแกะสลัก 
          5) ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา 
         6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ 
        7) ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 
       8) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 
        9) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่างๆ 
       10) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 

 2. องค์ประกอบด้านกระบวนการการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
ศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 3.องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการท่องเที่ยวโดย
ผู้ประอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และได้รับผลตอบแทนมรก าไรสู่
ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทั้งช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 4. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวันธรรมอย่างพึง
พอใจ อีกท้ังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 5. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 
 6. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
ต้องค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการให้ความรู้
และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกฝ่าย
เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม๑๐ 

สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางสู่สถานที่ตั้งของวัดและ
มรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือศึกษาธรรมะ บริบททางศาสนาที่เกี่ยวข้อง และพักผ่อนหย่อนใจ  ตลอดจน
ศึกษาประวัติความเป็นมาของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานต่าง ๆซึ่งต้องยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถ
สืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 
                                                           

 ๑๐ บุญเลิศจติตั้งวัฒนา. การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน. เชียวใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.,2542 
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 2.6.9 แนวคิด ทฤษฏีและหลักการวิเคราะห์ตาม SWOT 
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) ของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาไว้ดังนี้ 
         จุดแข็ง 
          1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ านวนแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถานจ านวน
มาก มีวัดในพระพุทธศาสนามากถึง 33,902 แห่ง ทั้งนี้ในส่วนของวัดทางพุทธศาสนาได้มีการจ าแนก
ระดับของวัดในกลุ่มพระอารามหลวง มีทั้งหมด 272 แห่ง แจกแจงออกเป็นระดับต่าง ๆ 3 ระดับ คือ 
พระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี ซึ่งแต่ละแห่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีความ
สวยงามทางด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และ ประณีตศิลป์ เนื่องจากพระอาราม
หลวงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระ
ยุพราช ทรงสร้าง หรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง 
และวัดที่ที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง 
เช่น วัดอรุณราชวรรามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศน
เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น นอกจากนี้ในวัดที่มีศักยภาพหรือมีศักยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ จากการรวบรวมโดย www.thaitambon.com ที่มีการคัดเลือกวัดต่าง ๆในแต่ละต าบล
ของแต่ละจังหวัด พบว่ามีวัดหรือศาสนสถานที่ถูกส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นจ านวน
มาก ประมาณ 2,200 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆทั่วทุกภูมิภาค 
          2. วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะวัดในระดับอารามหลวง
ส่วนใหญ่ มีความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มี
จุดบริการขายดอกไม้ธูปเทียน ที่จอดรถ ห้องน้ า ป้ายอธิบายต่าง ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
และมีการพัฒนาภูมิทัศน์อยู่ตลอดเวลา ด้านของการจัดการได้มีการแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 
มีการจัดการที่ชัดเจน เป็นสัดส่วนอย่างดี มีการปลูกต้นไม้ต่าง ๆท าให้บรรยากาศร่มราน สามารถเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย 
         3. เมื่อพิจารณาจ านวนและความพร้อมของผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา พบว่า ในประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นจ านวน
มาก และมีบุคลากรพร้อมส าหรับรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของประเทศไทย อย่างไรก็ตามอาจ
ยังไม่สามารถรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านภาษา 
  

จุดอ่อน 
         1. ปัจจุบันวัดที่ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว แต่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมใน
การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงยังมีอยู่ไม่มาก ดังนั้นในช่วงเทศกาลส าคัญประจ าปีของประเทศไทย เช่น 
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวมาท ากิจกรรมตามวัดที่มีชื่อเสียงต่าง ๆเป็น
จ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ของวัดไม่สามารถดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง ทั้งในเรื่อง
สถานที่จอดรถ ความสะอาดของทางเดินเท้า หรือห้องน้ า เป็นต้น ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่
ประทับใจ 
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         2. งบประมาณจากภาครัฐ ในการใช้จ่ายดูแลศาสนสถานต่าง ๆในประเทศไทยยังมีอยู่
จ ากัด ไม่มากเพียงพอส าหรับการท านุบ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในวัด จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริจาคจากบุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวซึ่งบางครั้งท าให้เสียภาพลักษณ์ของศาสนสถาน 
         3. วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งยังขาดแคลนพระสงฆ์หรือบุคลากรที่สามารถ
ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านศาสนาพุทธให้กับชาวต่างชาติ เนื่องจากปัจจุบันพระสงฆ์และ
เจ้าหน้าที่หรือคนดูแลภายในวัดหรือศาสนสถานต่าง ๆส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 
ท าให้ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่สนใจในศาสนาพุทธที่มาท่องเที่ยวตามวัดต่าง ๆได้ 
  
         โอกาส 
        1. ปัจจุบันคนไทยในเมืองประสบปัญหาความเครียดจากเรื่องต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นปัญหา
จากภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาภายในครอบครัว ท าให้คนส่วนใหญ่นิยมหันมาหาทางแก้ไขปัญหาด้วย
การเข้าวัดหรือมาสนใจศึกษาทางธรรม หรือไปนมัสการเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงตามจังหวัดต่าง  เ พ่ื อ
เป็นสิริมงคลกับชีวิตมากขึ้น 
        2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของ กทม.เข้า
มามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างจริงจัง โยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภท
นี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระให้ครบ 9 วัด ภายใน 1 วันในช่วงปีใหม่ที่
กรุงเทพฯหรือการท่องเที่ยววัดในเขตภาคกลาง และในเขตภาคเหนือ 
        3. จากเดิมที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงศาสนาส่วยใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 50 ปีและ
ผู้ที่เกษียณอายุการท างานแล้ว แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น
การท่องเที่ยวแบบอ่ิมบุญ เป็นการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันจากการส ารวจนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อความสนใจในการท่องเที่ยวจ านวน 841 คน พบว่า มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เคยท า
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสูงถึงร้อยละ 48.9 และนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเชิงศาสนามีอยู่
ทุกช่วงอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีสัดส่วนของการไปท่องเที่ยวเชิงศาสนา
สูงที่สุดถึงร้อยละ 24.8 รองลงมาคืออายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 20.0) อายุ 41-50 ปี (ร้อย
ละ 19.2) อายุ  31-40 (ร้อยละ 18.7) และอายุต่ ากว่า 21 ปี  (ร้อยละ 17.3) ตามล าดับ 
นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 490 คน พบว่ามีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่
เคยท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาถึงร้อยละ 44.7 

4. ในปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบาที่จะให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ในแหล่งชุมชนต่าง ๆซึ่งจะมีส่วนช่วยท าให้เกิดความเชื่อมโยงของวัดกับคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นท าให้คนมีความสนใจในศาสนาเพ่ิมมากขึ้น และสามารถส่งผลต่อไปถึง
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้ด้วย 
  
         อุปสรรค 
        1. การเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของผู้ประกอบการน าเที่ยวนั้น ผู้บริหาร
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนพิธีเป็นอย่างดี ทราบประวัติสถานที่น านักท่องเที่ยวไป ซึ่งใน
ประเทศไทยมีผู้น าเที่ยวศาสนาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศาสนา และมีบริษัทน าเที่ยวเชิงศาสนา
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ไม่มากนัก เนื่องจากหัวหน้าทัวร์หรือผู้น าเที่ยวต้องเป็นผู้ที่ชื่นชอบ สนใจ และมีความรอบรู้เรื่องวัด 
สถานที่ต่าง ในแต่ละจังหวัดรวมทั้งเรื่องธรรมะ และประวัติศาสตร์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
เป็นอย่างด ี
      2. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาใหม่ ๆยังมีน้อย ท าให้การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนายังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆเช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา 
เท่านั้น ทั้ง ๆที่ประเทศไทยมีศาสนสถานที่ส าคัญกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท าให้ขาดโอกาสในการขยาย
ฐานนักท่องเที่ยว๑๑ 
     3. ในภูมิภาคเอเชียมีหลายประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานที่มีความ
สวยงาม เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี เป็นต้น หรือแม้กระทั่งศาสนสถานของศาสนาอ่ืน เช่น วัด
ของศาสนฮินดูที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ท าให้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาของประเทศไทยมี
คู่แข่งจากประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนั้นมีหลายประเทศที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวเชิงศาสนา
ของตนเองผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการละครหรือภาพยนตร์ต่าง ๆเช่น ประเทศเกาหลีส่งเสริมวัด 
Temple Stay ผ่านละครชุดเรื่อง “Full House” เป็นต้น 
 
      2.6.10 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
                 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 โดยผลการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศในระยะที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นความส าเร็จ ของการเติบโตในเซิงปริมาณทั้งจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังคงมีปัญหาในเซิงคุณภาพ ที่เป็นภัยคุกคามต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากการกระจุกตัว ของ
นักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเข้าถึงและการ 
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการรองรับการขยายตัวของสาขาการท่องเที่ยวใหม่ๆ บุคลากรการ
ท่องเที่ยว ยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ในขณะที่ 
โอกาสทาง การตลาดยังมีอีกมากจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวในตลาดโลก รวมถึง
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ในตลาดโลกที่จะเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย ดังนั้น การก าหนดทิศทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะ 3 ปีถัดจากนี้ไป จึง
ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลของการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่ เป้า'หมายการเติบ'โตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ภารกิจ ที่จะต้อง
ด าเนินการควบคู่และเกื้อหนุนกันไปทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการ และด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 
         ผลการพัฒนาที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอยู่ในภาวะขาด

สมดุล และ มีความเสี่ยงต่อการเติบโตอย่างไม่ยั่งยืนค่อนข้างสูง เนื่องจากการเติบโตเป็นไปในลักษณะ
ก้าวกระโดด จนเกิดปัญหาการรองรับไม่เพียงพอ และล่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่วนแบ่งตลาด 
1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว ทั้งหมดมาจาก 2 ตลาด คือ ตลาดจีนและรัสเชีย และรายได้จากการ
                                                           

๑๑ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2549.กรอบนโยบายของคณะกรรมการการท่องเที่ยว แห่ งป ระ เท ศ
ไทย (ททท).พ.ศ. 2550-2554 (ออนไลน์) เข้าถึงจาก http:thai.tourismthailand.org/. 
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ท่องเที่ยวกว่า 2 ใน 3มาจากจังหวัดท่องเที่ยว เพียง 5 จังหวัด ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ทางลบใน
ตลาดหรือจังหวัดท่องเที่ยวหลัก จะล่งผลต่อการเติบโตของ นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทันที ซึ่งเคย
ปรากฏซัดเจนในช่วงวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น เหตุภัยพิบัติจากคลื่น 

       สึนามิ จ.ภูเก็ต เหตุมหาอุทกภัยปี 2554 และเหตุความไม่สงบทางการเมืองใน
กรุงเทพฯ เป็นต้น 

                 ดังนั้น การผลักดันและน่าประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาล โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนั้น จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและประซาซน เพ่ือวางรากฐานการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน จะต้องท าให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพ่ือพ้ืน
ฟูสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศระยะสั้นเช่นกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
                   แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
ความไม่สงบ ภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
และฟืนฟูเศรษฐกิจ ของประเทศไทย และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก 
นอกจากนี้ การรวมกลุ่ม เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประเทศไทยถือได้
ว่าเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ ทางด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศ
เพ่ือนบ้านในอาเซียน ส่งผลให้มีการขยายตัว ของการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น มีการเพ่ิมเส้นทาง
การบินของสายการบินต้นทุนต ่า เกิดการลงทุน ของเอกซนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลให้เกิด การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมของทรัพยากร ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นความท้าทายของการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว คือ จะท าอย่างไรให้
สินค้าและบริการ ท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นได้ โดยไม่ท าลาย ทรัพยากรธรรมซาติที่มีอยู่ เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่เกษตรกร และท้องลื่น และยังคงรัตลักษณ์ของขุมซน ดังนั้น การ
จัดท ายุทธศาสตร์ในด้านนี้ จึงมุ่งเน้นการบูรณาการ การท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยใน ระยะเร่งด่วนนี้ จะให้ความส าคัญในการเร่ง
พัฒนาเซิงพ้ืนที่  การพัฒนาสินค้าและบริการรายสาขาเพ่ือพัฒนา สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ การเร่งพัฒนา สิ่งอ านวยความ
สะดวก โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ส าคัญอีกประการคือ ปัญหาด้านความปลอดภัย การเอาเปรียบ 
หรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤติ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นความท้า
ทาย ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวที่มา ท่องเที่ยวประเทศไทยและเกิดการเที่ยวซ้ า ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
        ด้วยภาวะการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวโลก การก้าวสู่ประซาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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และแนวโน้ม การแข่งขันในอนาคตที่จะยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น ท าให้ประเทศไทยต้องให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การก าหนดนโยบายและการ
พัฒนาปัจจัยแวดส้อมต่างๆ ช่วยสนับสนุน การล่งเสริมการตลาดและการพัฒนาสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาการท่องเที่ยวพบว่า 
การบริหารจัดการยังมีจุดอ่อน ข้อด้อยอยู่หลายประการ ได้แก่ ขาดการบูรณาการงบประมาณและการ
ประสานงานทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกซนท าให้การพัฒนา การท่องเที่ยวขาดทิศทางที่ขัดเจน 
บุคลากรขาดทักษะและความรู้ด้านการจัดการและภาษา ขาดระบบ การจัดการข้อมูลในการบริหาร
และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และกฎระเบียบที่ล้าสมัยไม่ทัน ต่อการแข่งขันและการ
เปิดเสรีด้านการท่องเที่ยว 
                    การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงต้องมีการก าหนดกลยุทธ์และแนวทาง ในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ดังกล่าว โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกซน และภาคประซาคม ผ่านกลไกการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง 
นับเป็นสิ่งส าคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคีการพัฒนาทั้งสามฝ่าย โดยเฉพาะบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประซาคมและภาคเอกซนใน
ท้องถิ่น เนื่องจากท้ายที่สุดแล้ว ประซาซนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรจะเป็นผู้ที่ได้รั บผลกระทบมาก
ที่สุด๑๒ 

 
 
 
 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปราสาท หมายถึงโบราณสถานและปราสาทขอมที่ได้สร้างเอาไว้ในสถานที่ต่างๆซึ่ง
ปรากฏอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นโบราณสถานที่สร้างถวายอุทิศต่อเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดู ตามคติความเชื่อและศรัทธาของตน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ศิริวรรณ ทาปัญญา ศึกษาเรื่อง  “ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง
โบราณสถาน:กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ที่มีถิ่นพ านักใกล้แหล่งโบราณสถาน อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจที่ดีต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โดยให้
ความเห็นว่า แหล่งโบราณสถานแต่ละแห่งเป็นสถานที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ ให้เป็นมาดกของแผ่นดิน 
ช่วยให้คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเป็นเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสิ่งส าคัญเป็นการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและเห็นว่าเป็นการขยายตัว

                                                           
๑๒ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา.2558. (ออนไลน์

google.com.sa/article_201510281150229_2pdf. สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560. 
 



๓๗ 

 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้สิ่งแวดล้อมแหล่งโบราณสถาน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียง เพราะท าให้พวกเขามีรายได้ทุกวัน ท าให้ชีวิตในสังคมดีข้ึน ๑๓ 
 หลักฐานของอาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้องกับบริเวณอีสานใต้  สามารถมองเห็น
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนต่าง ๆ ในบริเวณนี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นหลายกลุ่ม
หลายเชื้อชาติที่ตั้งเป็นอิสระ มีความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นไมตรีและการท าสงครามกันโดยร่องรอยที่ยังคง
ทิ้งไว้เป็นหลักฐานที่ส าคัญคือ หลักฐานโบราณคดี ได้แก่ ชุมชนโบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
๑๔ 
 ชื่น ศรีสวัสดิ์ ได้ศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีวัฒนธรรมของชุมชนกวยใน
เขตอีสานใต้และลาวใต้พบว่า ๑) ชุมชนชาวกวยในเขตอีสานใต้ยังมีอยู่จ านวนมาก โดยเฉพาะในเขต
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกศ อุบลราชินีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมด
ประมาณ ๔๗๔,๔๘๖ คน โดยมีหนาแน่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกสและจังหวัดสุรินทร์ ส่วนลาวใต้มี
อยู่ประมาณ ๔๕,๔๙๗ คน ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในแขวงสาละวันและจ าปาสัก ๒) ชุมชนชาวกวยทั้งเขต
อีสานใต้และลาวใต้ มีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กันทางประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์และทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาในตระกูลมอญ-เขมร มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาร่วมกัน 
๓)แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกวย อาจท าได้โดยการส ารวจ
สภาพชุมชนที่มีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมและขึ้นบัญชีไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์และเผยแพร่ให้กับนักธุรกิจท่องเที่ยวโดยผ่านการประชุมสัมมนา ในรูปของเอกสาร แผ่น
พับ โปสเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นต้น ๔) แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน ๑๕ 
 เพ็ญจันทร์  จันทร์แก้ว และคณะ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านเข็กน้อย ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นชุดโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยโครงการย่อย ๖ โครงการ เพ่ือน าข้อมูล
จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การท าแบบทดสอบ การสัมภาษณ์และเจาะลึก การใช้แบบ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการ
ประชาคม มาใช้เป็นแนวทางในการเสนอผลการวิจัย ในเชิงความรู้ เชิงพัฒนา และเชิงผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ ๓ ข้อดังนี้     ๑)เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการขายในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ๒) เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาการแสดงและการละเล่นพ้ืนบ้าน 
พัฒนาข้าวใหม่ม้ง พัฒนาชุดอาหารท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก พัฒนาการผลิต
สมุนไพรเชิงการค้าและ ๓)เพ่ือการพัฒนาการขายในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า  

                                                           
๑๓ ศิริวรรณ  ทาปัญญา,การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม,(กรุงเทพมหานคร:จรัลสนิทวงศ์

การพิมพ์,๒๕๕๒),หน้า ๒๖. 
๑๔ ศิริพร  สุเมธารัตน์.รศ.,หลักฐานโบราณคดีในเมืองสุรินทร์ ,(สุรินทร์: โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, 

๒๕๕๐),หน้า ๑๑. 
๑๕ ปวีณา  โทนแก้ว,รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าลีซอ 

จังหวัดเพชรบูรณ์,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,๒๕๕๔,หน้า ๓๓. 



๓๘ 

 

ชุมชนได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้าเหลว ในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของกลุ่มอาชีพวัฒนธรรมม้งเข็กน้อย ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มอาชีพวัฒนธรรมม้งเข็ก
น้อยมีปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จสูง ชุมชน จึงร่วมกันท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาองค์กร พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการขายฯลฯ๑๖ 
 ภาสกร  ค าภูแสน  ได้ก าหนดว่า  มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึงสถานที่ ซึ่งเป็น
โบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมหรืองแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ 
เช่น ถ้ า หรือสถานที่ก่อสร้าง หรือเชื่อมต่อกันที่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือแหล่งสถานที่ส าคัญที่
อาจจะเป็นผลงานจากฝีมือมนุษย์หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ รวมทั้งพ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีคุณค่าล้ าเลิศในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะมานุษยวิทยาหรือ
วิทยาศาสตร์ ๑๗ 
 ธิติพงศ์  พิรุณ เสนองานวิจัยเรื่อง “ปราสาทพนมรุ้ง:แนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมทาง
ศาสนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม”พบว่า ประวัติและความเป็นมาของพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่ปราสาทพนมรุ้งมาจากความเชื่อว่า โบราณสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้น 
เพ่ือเป็นที่ประทับของพระศิวะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือบูชาพระศิวะเทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตลอดจนเทพผู้รักษา
ปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความมหัศจรรย์ มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ เพ่ือช่วย
ให้ประชาชนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จ ช่วยรักษาการเจ็บป่วยได้และช่วย
ให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ๑๘  
 ภควัติ  ปิตตาทะโน  เสนองานวิจัยเรื่อง “นาฏยประดิษฐ์:การศึกษาประติมากรรม
ภาพสลักปราสาทพนมรุ้งเพ่ือสร้างชุดการแสดง” ผลจากการวิจัยพบว่า ปราสาทพนมรุ้งสร้างจากหิน
ทรายสีชมพู บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ ๒ ได้สถาปนาเทวาลัยแห่งนี้ถวาย
พระอิศวรที่เขาพนมรุ้งค าว่าพนมรุ้งหรือเดิมว่า (วนมฺ รุงฺ) หมายถึง ภูเขาอันยิ่งใหญ่ ประติมากรรม
ภาพสลักท่ีปรากฏบนทับหลังหน้าบัน กรอบประตู และส่วนต่าง ๆ ของปราสาทพนมรุ้ง ส่วนใหญ่เป็น
ภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดู  ภาพเล่าเรื่องรามายณะและมหาภารตะ ภาพเทพ
ประจ าทิศต่าง ๆ และที่ส าคัญบนทับหลังปราสาทปรางค์ประธานด้านทิศตะวันออก มีภาพสลักรูประ
นารายณ์บรรทมสินธุ์และภาพพระศิวะนาฏราชชุดการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับปราสาทพนมรุ้งในปัจจุบัน 
คือ ระบ าอัปสรพนมรุ้งและระบ าพิมายปุระ เป็นการแสดงในเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบโบราณคดีหรือ
เรียกว่า นาฏยคดี ๑๙ 
                                                           

๑๖ ศิริพร  สุเมธารัตน์.รศ.,หลักฐานโบราณคดีในเมืองสุรินทร์,(สุรินทร์:โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท,๒๕๕๐),
หน้า ๓๔. 

๑๗ กฤศนุ  สมบูศย์รุ่งเรืองและคณะ,”การศึกษาอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมย่านชุมชนตลาดพลู 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”รายงานการวิจัย ภาควาชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,ปีการศึกษา ๒๕๕๓,หน้า  ๒๐. 

๑๘ ธิติพงศ์  พิรุณ, “ปราสาทพนมรุ้ง;แนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม”,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๓), หน้า 1 

๑๙ ภควัต  ปิตตาทะโน, “นาฏยประดิษฐ์:การศึกษาประติมากรรภาพสลักปราสาทพนมรุ้งเพ่ือสร้างชุด
การแสดง”,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๓), หน้า 12. 



๓๙ 

 

 สมบัติ  ประจญสานต์ เสนองานวิจัยเรื่อง, “สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีแนวคิดในการ
ออกแบบจากปราสาทขอม กรณีศึกษา :จังหวัดบุรีรัมย์” พบว่า ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีแนวคิดในการออกแบบจากปราสาทขอม นักวิชาการและบุคคลทั่วไปส่วน
ใหญ่เห็นด้วยหากสถาปนิกจะน าลักษณะปราสาทขอมมาใช้ในการออกแบบลักษณะทางกายภาพของ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยประเภทศูนย์วัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์ โครงการต่อไปในจังหวัดบุรีรัมย์และ
ยอมรับว่ากลวิธีการออกแบบของสถาปนิก โดยการประยุกต์ให้รูปทรงหรือส่วนประกอบของ
สถาปัตยกรรมให้มีลักษณะใกล้ เคี ยงกับลักษณะดั้งเดิมนั้นท าให้ลักษณะทางกายภาพของ
สถาปัตยกรรมที่ปรากฏแสดงลักษณะปราสาทขอมได้ชัดเจน โดยทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันในบางลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม ที่สถาปนิกสามารถออกแบบประยุกต์จากลักษณะ
ดั้งเดิมแล้วท าให้สถาปัตยกรรมร่วมสามัยที่ออกแบบขึ้นใหม่ ให้คงแสดงลักษณะปราสาทของ ๒๐ 
 ธัญญพร  เขียมรัมย์  เสนองานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว กรณีศึกษา:ปราสาท หนองหงส์ อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์” พบว่า 
ปราสาทหนองหงส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมน้อยและเป็นเพียง
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสัญจนผ่านไปมาเท่านั้น ซึ่งปราสาทหนองหงส์นั้นเป็นปราสาทขอม
โบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถให้
ความรู้ในการเยี่ยมชมปราสาท ๒๑ 
 เทียนชัย  ให้ศิริกุล, เสนองานวิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรณีศึกษา : ปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทกู่สวนแตง 
จังหวัดบุรีรัมย์” สรุปความได้ว่า ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
จากผู้อาวุโสในท้องถิ่นมากที่สุด สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่นที่รู้จักมากที่สุด คือปราสาทพนมรุ้ง 
ส่วนปราสาทกู่สวนแตงประชาชนรู้จักเป็นอันดับที่  ๔ ในเรื่องบทบาทเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบุคคลในท้องถิ่นควรมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
มากที่สุด เพ่ือเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้มาก
ที่สุด และส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างมากที่จะให้มีการตั้งกลุ่มอาสาสมัคร ชมรม เพ่ือช่วยกันดูแล
ป้องกันโบราณสถานในท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในระดับปานกลาง ๒๒ 
 ศศิธร  จันทร์ใบ,(๒๕๔๕) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาคติการออกแบบปราสาท
หินพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า คติการออกแบบปราสาทหินพิมาย สามารถสรุป
                                                           

๒๐ สมบัติ  ประจญสานต์, “สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีแนวคิดในการออกแบบจากปราสาทของ 
กรณีศึกษา: จังหวัดบุรีรัมย์” ครุศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,๒๕๔๔). หน้า 1  

๒๑ ธัญญพร  เขียมรัมย์, “แนวทางการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว กรณีศึกษา :
ปราสาทหนองหงส์อ าเภอโนนดินแดง จังหววัดบุรีรัมย์”,บริหารธุกกิจมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย ขอนแก่น, 
๒๕๕๔),  หน้า 1. 

๒๒ เทียนชัย  ให้ศิริกุล, “บทบาทของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม กรณีศึกษา: ปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทกู่สวนแตง จังหวัดบุรีรัมย์” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๓๘),หน้า ๗๕-๗๖. 



๔๐ 

 

เกณฑ์ของการออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดในการออกแบบปราสาทหินพิมายให้
เป็นสัญลัษณ์ของจักรวาลและมณฑลได้ ๔ ประการคือ ๑) การเลือกท าเลที่ตั้งของเมืองและปราสาทที่
อาศัยภูมิประเทศตามธรรมชาติเป็นส่วนของการสร้างเมืองตามระบบจักรวาลในพุทธศาสนา ๒) ระบบ
แผนผังของปราสาทที่เป็นโครงสร้างของปราสาทที่มีระเบียบคดล้อมรอบปราสาทประธาน โดยมี
ศูนย์กลางผังอยู่ที่ปราสาทประธาน และมีการออกแบบที่ยึดแผนภาพของมณฑลในศาสนาพราหมณ์
เป็นแผนผังปราสาท อีกทั้งยังมีการออกแบบและการวางต าแหน่งอาคารต่าง ๆ ภายในแผนผังที่
สะท้อนให้เห็นถึงแบบจ าลองของจักรวาล ๓)ระบบการใช้แกนโลกเป็นแกนประธานของแผนผัง ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับวิถีการโคจรของอวงอาทิตย์  ๔)การออกแบบแผนผังของภาพสลักบนหน้าบัน ทับ
หลังประดับประตู และกลีบขนุนที่ปราสาทประธาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนผังของปราสาทและ
ตัวอาคาร โดยมีการแบ่งเนื้อหกออกเป็นห้วง และให้มีความสัมพันธ์กับระบบแนวแกนประธาน และ
ต าแหน่งของเทพเจ้าประระบบ GPS 
  
 



๔๑ 
 

 ๒.๘ ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 
                  บริบทท่ัวไปของสุรินทร์ ในบริบททั่วไปของจังหวัดสุรินทร์มีประวัติความเป็นมา 
สภาพ ลักษณะ การปกครอง การคมนาคม เศรษฐกิจและประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ศิลปะการแสดงที่ส าคัญต่างๆของจังหวัดสุรินทร์มีดังต่อไปนี้ 
          ๒.๘.๑ ประวัติความเป็นมาของสุรินทร์ 
              ในสภาพที่กล่าวถึงในสมัยโบราณ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ไม่
มีปรากฏเป็นหลักฐานเอกสารที่แน่นนอนจดบันทึกไว้เพียงสังเขป  ส่วนมากได้มาจากค าบอกเล่าของผู้
มีอายุ และได้เล่าต่อๆกันมา  เอาแน่นนอนไม่ได้  แต่จากการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์  และ
นักโบราณคดี  ได้สันนิษฐานว่า  พ้ืนที่ซึ่งเป็นภาคอีสานในปัจจุบันนี้เคยเป็นที่อยู่ของพวกละว้า  และ
ลาว  มีแว่นแคว้นอันเป็นเขตปกครองเรียกว่า  “อาณาจักรฟูนัน”  (ตามจดหมายเหตุจีนเรียกประเทศ
เขมรโบราณว่า ฟูนัน  ภาคกลางและภาคอีสานของไทย  ก็เป็นอาณาจักรฟูนัน  ชนชาติในประเทศ
เขมรก็เรียกว่าชาวฟูนัน  ซึ่งเป็นพวกตระกูลมอญ – เขมร พ.ศ.๑๐๙๓  แคว้นเจนละบกเมืองขึ้นก่อน
กบฏ เจ้าจิตรเสน  ชิงเอากรุงโตมู (สุมุภู) ได้เป็นกษัตริย์มีพระนามว่า  พระเจ้าเหนทรวรมัน  เรียกชื่อ
ประเทศใหม่ว่าเจนละ  พ.ศ. ๑๒๐๙ – ๑๓๔๕  อาณาจักรเจละได้เกิดแตกกันเป็นสอนประเทศ  ทาง
แผ่นดินสูงตอนเหนือได้แก่ ภาคอีสาน  และประเทศลาว  เรียกว่า เจนละบก  ทางแผ่นดินต่ าตอนใต้  
ได้แก่  ประเทศเขมร  จรดชายทะเล เรียกว่า เจนละน้ า  คล้ายกับค าว่าที่ชาวสุรินทร์พูดว่า  คแมร์
กรอม  คแมร์เลอร์๒๓(เขมรต่ า - เขมรสูง) กรอมแปลว่า  ต่ า  ใต้ ล่าง   และเรียกชาวเขมรที่อยู่ใน
ประเทศกัมพูชาว่า  คแมร์กรอม  จนมาถึงในปัจจุบันนี้ ภาคอีสานนั้นเคยเป็นอาณาจักรเจนละบก  
เป็นอาณาจักรเขมรโบราณบางหัวเมืองคงรวมกับอาณาจักเขมรตลอดสมัยกรุงสุโขทัย  เช่น ในมณฑล
อุดร  นครราชสีมา  จันทบุรี  จนถึงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไทยได้รบเขมรตีได้นครหลวง (นครธม)  
เขมรเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๙๕  ได้ขยายอาณาเขตไปทางตะวันออกได้ดินแดน
นครราชสีมา  และจันทบุรีไว้เป็นราชอาณาจักร  เข้าใจว่าเมืองสุรินทร์และหัวเมืองแถบนี้รวมอยู่ใน
เขตราชอาณาจักรมาตั้งแต่ครั้งนั้น   

เมื่อนับย้อนถอยหลังไปเป็นระยะเวลาประมาณ  ๒,๐๐๐  ปี  สมัยที่ละว้ามีอ านาจ
ปกครอง อาณาจักรฟูนัน  นั้น  คงจะได้สร้างเมืองสุรินทร์ขึ้นและต่อมาเมื่อประมาณ  พ.ศ. ๑๑๐๐  
พวกละว้าเสื่อม  อ านาจลง  ขอมเข้ามามีอ านาจแทน  และตั้งอาณาจักรเจนละ  หรืออิศานปุระ  ส่วน
พวกละว้าก็ถอยร่นไปทางทิศเหนือ  ปล่อยให้พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าลงเป็นจ านวนมากจังหวัดสุรินทร์ก็
คงทิ้งไว้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นป่าดงอยู่  เมื่อของแผ่อ านาจการครอบครองดินแดนเดิมของวะ
ว้าแล้วขอมได้แบ่งการปกครองออกเป็น  ๓ ภาค  โดยตั้งเมืองศูนย์กลางการปกครองบังคับบัญชาขึ้น 
๓  เมืองคือ เมืองละโว้ (ลพบุรี) เมืองพิมาย (อ าเภอ พิมาย  จังหวัดนครราชสีมา) และเมืองสกลนคร  
แต่ละเมืองฐานะเป็นเมืองประเทศราชเท่าเทียมกันและปกครองบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนครวัด  อัน
เป็นราชธานีของขอม  ซึ่งอยู่ในดินแดนเขมร 

                                                           
๒๓คแมร์กรอม เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินทร์ แปลว่า  คแมร์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์  

กรอม  แปลเป็นภาษาไทย ว่า ต่ า  ใต้  ล่าง  “ คแมร์เลอร์” ในส่วนค าว่า เลอร์ นั้น มรความหมายตามภาษา
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ว่า สูง  เหนือ. 



๔๒ 
 

สมัยที่ขอมมีอ านาจนั้น  เมืองสุรินทร์อาจเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางการไปมาของขอม
ระหว่างเขาพระวิหาร  เขาพนมรุ้ง  นครธม ก็ได้  จึงปรากฏว่าได้มีการสร้างปราสาทหินขนาดเล็ก
ค านวณอายุประมาณ  ๑,๑๐๐  ปีเศษ  เรียงรายอยู่ท้องที่อ าเภอต่างๆ   ตามชายแดนท้องที่จังหวัด
สุรินทร์  ศรีสะเกษ  และบุรีรัมย์  โดยเฉพาะในท้องที่อ าเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ มีปราสาทอยู่ริม
เขาพนมดงรัก หรือ ดงแหรก  เรียกว่าช่องตาเมือน  มีปราสาทตาเมือนโต๊จ (ปราสาทตามเมือนเล็ก) 
ปราสาทตาเมือนธม  (ปราสาทตามเมือนใหญ่) มีวิหาร ระเบียงคด  สระน้ าเรียงรายอยู่รอบๆ บริเวณ
ปราสาท  นอกจากปราสาทเหล่านี้  ก็มีปราสาทอ่ืนๆ  อีกมากมาย ประมาณ  ๒๕  แห่ง  อยู่ตาม
ท้องที่  อ าเภอต่างๆ  ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งสันนิษฐานว่าขอมสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่พักพล  และ
ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธม  ข้ามเทือกเขาพนมดงรัก  หรือดอง
แหรก  มาสู่เมืองศูนย์กลางการปกครองทั้ง ๓ เมือง  ดังกล่าวแล้ว  และขอมยังยึดเอาเมืองสุรินทร์เป็น
เมืองหน้าด่านใหญ่  เพราะขอมมีราชธานีอยู่ด้านใต้ของเทือกเขาใหญ่  คือ พนมดรรัก หรือ ดองแหรก  
เมื่อข้ามเทือกเขามาสู่ที่ราบทางทิศเหนือไปยังเมืองศูนย์กลาง  คือ เมืองละโว้  เมืองพิมาย  และเมือง
สกนคร  เพราะเมืองสุรินทร์นั้นมีก าแพงดินและคูเมืองล้อมรอบ  ๒ ชั้น เหมาะสมที่จะสร้างค่ายคู
ประตูหอรบเพ่ือป้องกันการรุกรานของข้าศึกเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีเมืองหน้าด่านรองลงไปอีก 
เช่น เมืองลีง  (อยู่ในเขตอ าเภอจอมพระในปัจจุบัน)  บ้านปะปิด   (อยู่ในเขตต าบลเขวาสินรินทร์ ) 
บ้านแสลงพัน  (เขตต าบลแกใหญ่)  บ้านสลักได  (อ าเภอเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้)  อ าเภอเมือง
สุรินทร์ในปัจจุบันนี้ ทั้ง ๔  แห่งนั้นปรากฏร่องรอยเช่น ก าแพงเมืองเก่าให้เห็นอยู่   ส่วนที่ยังมีสภาพ
สมบูรณ์กว่าแห่งอ่ืน คือ บ้านประปิด  ต าบลเขวาสินรินทร์  ซึ่งมีก าแพงดินแดนและคูเมือง  ๒ ชั้น  ให้
เห็นอยู่จนปัจจุบันนี้ ๒๔ 
 ๒.๘.๒ เศรษฐกิจ 

        การอาชีพโดยส่วนใหญ่ของประชาชน คือ ท านาท าไร่ (การเกษตรกรรม)  ยังมีการ
ปลูกพืชไร่  ไม้ยืนต้น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  การปลูกยางพาราตามที่ราบสูงที่ไม่สามารถปลูกข้าว
ได้ และมันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส การค้าโดยส่วนมากนั้นจะเป็นการค้าภายในท้องที่  ในแหล่ง
ชุมชน  การอุตสาหกรรมมีบ้างแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มี
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในวงก าจัด  จึงไม่เอ้ืออ านวยต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ภาวะเศรษฐกิจของ
จังหวัดสุรินทร์มีผลจากองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ  เช่น  ทรัพยากรธรรมชาติ  อาชีพของ
ประชาชน  ผลผลิตสินค้าพ้ืนเมือง  และการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมตามแหล่งปราสาทต่างๆ และงาน
ประจ าปีของจังหวัดสุรินทร์ อาทิ งานช้าง งานแซนโฎนตา แต่งงานบนหลังช้าง งานบวชบนหลังช้าง 
งานขึ้นเขาสวาย (พนมสวาย) งานแสดงชุดผ้าไหมสุรินทร์ ทรัพยากรด้านนี้ของจังหวัดสุรินทร์น ามาซึ่ง
เศรษฐกิจและถือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมาก เป็นต้น 
         ๒.๘.๓ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
                 ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของเมืองสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้   สถานที่ส าคัญและมี
ชื่อเสียง ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญและมีชื่อเสียง เช่น วัดบูรพารามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระชีว์ 
(ประจี)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ชาวจังหวัดสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือมาก สถานที่ตั้งคือ ต าบล
                                                           

๒๔ศิริพร สุเมธารัตน์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 
๒๕๕๔) , หน้า ๒๐ – ๒๔.  



๔๓ 
 

ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  นอกจากนั้นยังมีปราสาทที่สร้างในอริยธรรมขอมโบราณ เช่น 
ปราสาทเมืองที  ปราสาทช่างปี่  ปราสาทตาเมือนโต๊จ ปราสาทตามเมือนธม  ปราสาทยายเหงา  
ปราสาทภูมิโปน ปราสาทบ้านไพล ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทหมื่นสีใหญ่ 
ปราสาทหมื่นสีน้อย ปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุ  และที่ปรากฏในอ าเภออ่ืนๆ อีกมากมาย  มีสภาบัน
การศึกษาระดับวิทยาลัย  ๑๓ แห่ง  นอกจากนั้นก็เป็น  สถาบันที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา  โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา  และโรงเรียนประถมศึกษา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี
ส าคัญในรอบปีของชาวสุรินทร์คือ ประเพณีขึ้นเขาสวาย  ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ  และ
งานช้างจังหวัดสุรินทร์  งานประจ าปีส าคัญของระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักนั้นคือ 
การแสดง  (siff) สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานสุรินทร์ เป็นต้น  
               ๑.ความเชื่อ 

       ความเชื่อที่กล่าวนี้ เป็นความเชื่อของชาวไทยเขมรสุรินทร์ที่มีการผสมผสานของกลุ่ม
ชาติพันธ์ แต่โดยมากนั้น กลุ่มประชากรจะเป็น กลุ่มชาวไทยเขมร แต่เดิมพ้ืนที่ หรือบริบทจังหวัด
สุรินทร์ มักความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณในเรื่อง ในเรื่องภูติผีวิญญาณ อ านาจเหนือธรรมชาติ 
เครื่องรางของขลัง และการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของท้องถิ่นด้วย  ผู้วิจัยจะได้น าเสนอ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

      ความเชื่อ  หมายถึง การยอมรับนับถือในหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือในค าสอน
หรือในบุคคล   หรือการยึดถือในสิ่งที่เชื่อว่ามีอ านาจเหนือมนุษย์   หรือธรรมชาติของบุคคลกลุ่มชน
หรือสังคม  เช่น  คนไทยมีความเชื่อใน พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ชาวไทยกูยมีความเชื่อ
เกี่ยวกับผีมอ๒๕ ชาวไทยเขมรมีความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติ เทพ เทวดา ชาวไทยลาวมีความ
เชื่อในอ านาจพญาแถน ผีปู่ผีย่า เป็นต้น 

     ความเชื่อ หมายถึง ทัศนคติ (ความคิด) ของผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ   ในการที่
จะยอมรับและยึดถือสิ่งที่  ได้รู้  ได้เห็น  โดยไม่ต้องการเหตุผลมาอธิบาย และไม่จ าเป็นว่าสิ่งที่เชื่อนั้น
จะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐาน  เป็นการยอมรับต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความจริง ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความย าเกรง๒๖  
ความเชื่อ  หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความหวาดกลัวภัยธรรมชาติระยะแรกๆ ของมนุษย์ต่อมาก็มีความ
หวาดกลัวเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษและผู้กล้าหาญในชุมชนของตนที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อเกิดความ

                                                           
๒๕เรณู เหมือนจันทร์ฉาย, “อิทธิพลความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต”,ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา,(บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาลัยมหิดล 
),หน้า ๔๒.    

๒๖พระเฑียรวิทย์  อตฺตสนฺโน  (โอชาวัฒน์ ) ,“การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของ
ร่างทรง : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”,ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย , ๒๕๔๘), หน้า  ๕ .  



๔๔ 
 

หวาดกลัวในสิ่งเหนือธรรมชาติจึงต้องมีการบวงสรวงเซ่นไหว้บูชา  ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ยังยึดถืออยู่ คือ
เป็นความเชื่อดั่งเดิมท่ีคนในชุมชนนั้นยึดถืออยู่  ๒๗ 
๒.ความเชื่อเกี่ยวกับผีวิญญาณ 

ความเชื่อได้ส่งผลผลิตให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรม และก าหนดเป็นจารีตเพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติตาม  เช่น  ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีวิญญาณ  และความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจลึกลับต่างๆ  
มนุษย์จึงน าเอาแนวความเชื่อนั้นๆ มาถือปฏิบัติในกลุ่มของตน๒๘ การเกิดขึ้นของ ความเชื่อ เนื่องด้วย
เกิดจากความหวาดกลัวภัยธรรมชาติระยะแรกๆ ของมนุษย์ต่อมาก็มีความหวาดกลัวเรื่องวิญญาณของ
บรรพบุรุษและผู้กล้าหาญในชุมชนของตนที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อเกิดความหวาดกลัวในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติจึงต้องมีการบวงสรวงเซ่นไหว้บูชาความเชื่อเหล่านี้ยังยึดถือและปฏิบัติตามอยู่ คือเป็นความ
เชื่อดั่งเดิมที่คนในชุมชนนี้ ได้ยึดถือสืบต่อกันมาอยู่  ๒๙  ความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทยเป็น
เช่นเดียวกับชนชาติอ่ืน  คือ เชื่อในอ านาจลึกลับของธรรมชาติ  ของวิญญาณ ซึ่งเรียกว่าผี ๓๐   ผี
วิญญาณในความเชื่อชาวไทย จ าแนกได้  ๖  ประเภทคือ   
         ผีหรือวิญญาณ ส่วนเรื่องภูตผีวิญญาณที่มีพลังอ านาจ จนสามารถเข้าสิงมนุษย์ได้ หรือ 
สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้  ก็มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันดังแสดง ไว้ดังนี้ “....อันตราย  ๑๐  
ประการ...สมัยนั้น  พวกภิกษุฉัพพัคคีย์  ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อเมื่อไม่มีอันตราย...พระผู้มีพระ
ภาคเจ้ารับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีอันตรายไม่พึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ  ภิกษุสงฆ์หมู่ใด
ยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุกกฎ  ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอันตราย เราอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดย
ย่อ”  อันตรายทั้งหลาย มีต่อไปนี้ ๑) พระราชาเสด็จมา  ๒)  โจรมาปล้น  ๓) ไฟไหม้  ๔) น้ าหลากมา  
๕) คนมามาก   ๖) ผีเข้าสิงภิกษุ  ๗) สัตว์ร้ายเขามา  ๘) งูร้ายเลื้อยเข้ามา  ๙) ภิกษุจะถึงเสียชีวิต  
๑๐) มีอันตรายแก่พรหมจรรย์๓๑  “สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้เพราะถูกอมนุษย์เข้าสิง”๓๒  อาจารย์
และอุปัชฌาย์ช่วยกันรักษาภิกษุนั้น  แต่ไม่สามารถรักษาให้หายได้  ภิกษุนั้นเดินไปที่ร้านขายหมูแล้ว
กินเนื้อดิบๆ ดื่มเลือดสดๆ โรคอมนุษย์เข้าสิงของภิกษุนั้นจึงสงบ  ภิกษุทั้งหลายจึงน าเรื่องนี้ไปกราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ. พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่า “ภิกษุท้ังหลาย เรา อนุญาตเนื้อดิบ  
เลือดดิบ  ในเมื่อมีโรคอมนุษย์เข้าสิง๓๓  ที่ผู้วิจัยได้ยกมาแสดงตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เรื่องผี
วิญญาณ  จัดเป็นพลังอ านาจภายนอก  และมีอิทธิพลต่อมนุษย์ได้  และเรื่องหมอทรง  จึงเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปได้ในทางพระพุทธศาสนา   ส่วนเรื่องผีสางเทวดาที่สามารถ
ติดต่อกับมนุษย์ เช่น  พระพุทธเจ้า และ พระสาวก ก็มีหลักฐานในพระไตรปิฎกเช่นกัน 
                                                           

๒๗ศิ ริพร   สุ เมธารัตน์ ,ประวั ติศาสตร์ถิ่ น เมื อ งสุ รินทร์ , พิ มพ์ ครั้ งที่  ๑  จ านวน  ๕๐๐  เล่ม  ,                       
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์:  โรงพิมพ์  ส. พันธ์เพ็ญ ,๒๕๕๓), หน้า ๓๗๒.  

๒๘ อิศราพร   จันทร์ทอง, “บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมแก็ลมอของชาวกูย  บ้านส าโรงทาบ  อ าเภอ
ส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์”, ม.ป.ท.,(มนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ๒๕๓๗) ,หน้า ๔๑.  

๒๙ ศิริพร  สุเมธารัตน์, ประวัติศาสตร์ถิ่นเมืองสุรินทร์, หน้า ๓๗๒.  
๓๐วิลาสินี  ศรีนุเคราะห์, “ปัลโจล :กรณีศึกษาพิธีไหว้ครูเพื่อสืบทอดพิธีกรรม อันเนื่องจากความเช่ือของ

ชาวไทย เขมร สุรินทร์”, (คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ,๒๕๔๓), หน้า  ๒ -๓.  
๓๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑ / ๑๘๘ / ๑๗๒. 
๓๒ อมนุษย์เข้าสิง ในที่น้ีหมายถึง  ผีเข้า. 
๓๓ วิ. ม. (ไทย) ๕ / ๒๖๔ / ๔๙ . 



๔๕ 
 

ความเชื่อเรื่องผี (กะโม๊ย)๓๔ ชุมชนมีความเชื่อเรื่องผีที่ฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตทั้งพิธีกรรม  
ประเพณีตั้งแต่เกิดจนตายโดยความเชื่อเรื่องผีในหลักใหญ่คล้ายคลึงกันแต่ต่างกันในรายละเอียดการ
ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อที่ใช้อธิบายหรือแสดงที่มาของสิ่งที่อยู่
เบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยสัมผัสทั้งห้า ดังนั้น “ผี” จึงมีความหมาย
เหนือคนอาจท าให้มนุษย์ได้รับผลดี หรือ ผลร้ายได้  สังคมมีความเชื่อเรื่องผีซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับผีจะมี
การแบ่งประเภทของผีในลักษณะต่างๆ ได้แก่   

        ๑. ผีฟ้า: เทวเดีย๓๕  ความเชื่อเรื่องผีฟ้าส าหรับสังคม ชุมชนของชาวสุรินทร์ “กูย” จะ
เชื่อว่า  “ผีฟ้า”  คือผีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือผีอ่ืนๆ โดยบริเวณที่อยู่ตามเทือกเขาสูง บริเวณต้นน้ าและอยู่
ไกลสุดขอบฟ้าดังปรากฏในพงศาวดารเมืองแถง เล่าถึงแถนเป็นผู้สร้างโลกและก าเนิดมนุษย์ที่เกิดจาก
น้ าเต้าลูกเดียวกันและต่อมามนุษย์ก็กระจายเผ่าพันธุ์  แถนจะส่งผู้ปกครองลงมาดูแลมนุษย์ให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ดังนั้น  “เทวเดีย” คือผีที่อยู่บนฟ้าเป็นทั้ง  “ผี”  เป็นทั้ง  “ฟ้า” โดยใช้การ
รวมค าว่า  “ผีแถน”  ดังนั้นความเชื่อเรื่อง  “เทวเดีย”  เป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติบนท้องฟ้าที่มีมหิทธานุภาพที่มนุษย์ต้องสยบกราบไหว้บวงสรวงบูชา  อ้อนวอน ๓๖  เป็น
ความเชื่อของกลุ่มชนในระดับชนชาติที่มีขอบเขตการแพร่กระจายในภูมิภาค  ดังนั้น “ผีแถน” จึงไม่
ใช้ผีที่ท าร้ายหลอกหลอนผู้คนแต่เป็นผีที่  “ให้คุณและให้โทษ”  ในลักษณะ  “พิชิตคนพาลอภิบาลคน
ดี” ๓๗    
ส าหรับความเชื่อของชาวไทยเขมร (คแมร์) นั้น จะไม่เรียกว่า “ผีฟ้าพญาแถน” แต่จะใช้ค าว่า  ตีว – 
ดา  (เทวดา) แทนโดยจะบูชาบวงสรวงในฐานะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจอิทธิฤทธิ์ที่จะดลบันดาลสิ่ง
ที่คุ้มครองปกป้องรักษาให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุข   
  ๒. ผีเมือง คือ  เทวดาประจ าหลักเมือง (ตาละมืง)   ผีเมืองเป็นผีที่ปกป้องรักษาเมือง  
คือ เจ้าเมืองผู้ตั้งเมืองในอดีตที่ผ่านมาแม้นว่าจะตายไปแล้ววิญญาณก็จะอยู่ปกปักรักษาเมือง  
กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมือง  ดังนั้นผีประจ าเมืองจึงท าหน้าที่ดูแลรักษาเมืองจึงเรียกว่า  
“อารักษ์เมือง”๓๘ เวลาเรียกขานจะเรียกว่า “พระเสื้อเมืองทรงเมือง”  ค าว่า  “เสื้อ” มาจากค าว่า 
“เชื้อ” ซึ่งเป็นสายตระกูลของผีเมือง  ส าหรับความเชื่อเรื่องผีเมืองนี้จะปรากฏหลักฐานบันทึกจาก
คณะส ารวจนายเอเตียน  แอมอนิเยร์  (Etienne   Aymonier) เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่ง
เดินทางมาเมืองสังขะ  (อ าเภอสังขะ จ.สุรินทร์) เมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๒๖ มีข้อความ ดังนี้ 
“เมืองสังเกี๊ยะ  (Sangkenh) มีกระท่อมราว  ๑๐๐  หลังตั้งอยู่บนเนินดิน...รอบเมืองเป็นที่ราบต่ า  มี
ล าห้วยเสนไหลผ่านทางทิศตะวันออก...  ใกล้กับวิหารของวัดกลางมีเจดีย์เล็กๆ  อยู่  ๓  องค์  เป็นที่
บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองสังฆะและภรรยา...  มีชาวสยามและชาวจีนจ านวนหนึ่งเดินทางผ่านมาเพ่ือมาท า
มาค้าขายแต่พวกเขาก็ไม่ได้พักค้างแรม  เนื่องจากหวาดกลัววิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คนพ้ืนเมืองเรียกว่า “ 

                                                           
๓๔ ภาษากูย  สุรินทร์ “ผ”ี เรียกว่า “กะโม๊ย”:spirit   of  ghost 
๓๕ ภาษากูย,สุรินทร์ “เทวเดีย” แปลว่า “เทวดา” 
๓๖ ศิ ริพ ร  สุ เม ธารัตน์ ,ประวั ติศาสตร์ถิ่ น เมื องสุ รินทร์ , พิ มพ์ ครั้ งที่ ๑  จ านวน  ๕๐๐  เล่ม  ,                       

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์:  โรงพิมพ์  ส. พันธ์เพ็ญ ,๒๕๕๓),หน้า  ๓๗๒ – ๓๗๓. 
๓๗ เรื่องเดียวกัน หน้า  ๓๗๓. 
๓๘ “อารักษ”์  มาจากค าคแมร (เขมร)  สุรินทร์ว่า  “อระ”  แปลว่า ผู้ดูแลรักษา  



๔๖ 
 

โดนเหงา”: Daun  Ngao๓๙  ซึ่งมีสถานพ านักอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง  วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของ
โดนเหงาได้ส าแดงเดชให้คนแปลกถิ่นต้องล้มตายไปหลายคนด้วยกัน.. . หากผู้ใดแสดงท่าทียโสโอหัง  
จองหองหรือ หยาบคาย...๔๐  แสดงถึงความเชื่อเรื่องผีเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน  ท าให้ผู้คนที่
เดินทางต้องท าคารวะต่อการมาอยู่อาศัยกับคนในท้องถิ่น   

๓. ผีเจ้าที่ เจ้าทาง คือ  พระภูมิ  ส าหรับผีเจ้าที่ เจ้าทางนี้เป็นความเชื่อว่า  “ผี”  อยู่
ประจ าที่ในทุกหนทุกแห่งที่เรียกว่า “ภูมิ”  ซึ่งแปลว่า  “ที่อยู่”  ภาษาเขมร (คแมร์) สุรินทร์เรียกว่า  
“ปูม Phum” ดังนั้นสรรพสิ่งทุกอย่างจึงมีผีเจ้าที่เจ้าทางเต็มไปหมดเพ่ือคอยดูแลบริเวณเฉพาะของ
ตนเองจึงต้องมีการสร้างที่อยู่ให้ เรียกว่า   “ศาลพระภูมิ”๔๑   จึงมีการตั้งศาลไว้เฉพะแห่งเพ่ือท าพิธี
บูชาเซ่นไหว้บางที่อาจจะเป็นการตั้งศาลเป็นการถาวร หรือ บางแห่งอาจจะตั้งศาลเล็กชั่วคราวก็ได้  
เช่น พระภูมิเขตพ้ืนที่บ้านเรือน (ศาลพระภูมิ) พระภูมินา –สวน  หรือที่เป็นบริเวณต้นไม้ใหญ่  หนอง
บึง  ทางน้ าไหล  จอมปลวก๔๒ ความเชื่อเรื่องผีเจ้าที่เจ้าทางนั้นชาวชุมชนจะให้ความเชื่อมาก โดยแต่
ละบ้านจะมีการตั้งศาลพระภูมิ  แม้นแต่เมื่อถึงเวลา  แซนอาหยะ (พิธีเซ่นสรวงบรรพบุรุษ)   ทุกคน
จะให้ความร่วมมือกัน โดยที่ชาวชุมชนจะมีการตั้งศาลปู่ตา  ไว้ทางทิศตะวันตกของหมู่ ทั้งหมู่  ๘  
และหมู่  ๓  จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวชุมชนจะให้ความเชื่อในเรื่องภูต  ผีเจ้าที่เจ้าทาง ค้อนข้าง
สูง     

๔. ผีประก า คือ บ่วงบาศ  ส าหรับความเชื่อเรื่องผีประก านั้น หมายถึง การกระท าพิธี
อัญเชิญผี  หรือ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ  ปู่ย่าตายาย   ครูอาจารย์  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลายมาสิง
สถิตอยู่ในเชือกที่ท าขึ้น  “ผีประก า”  จะช่วยดูแล คุ้มครองดูแลให้ประสบความส าเร็จในการใช้เชือก
หรือ บ่วงบาศที่ปลุกเสกแล้วนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการจับช้างป่า  ซึ่งเชือกปะก านี้จะท าด้วยหนัง
ควายที่มีความเหนียวทนทานมาก  ถ้าต้องการให้เชือกบาศยาวเท่าใดก็ต่อแผ่นหนังยืดออกไปเท่านั้น  
การเพ่ิมความขลังของเชือกบาศคือการใช้ทองค าหนักประมาณ  ๑ หุนหรือ  ๑ หลี  ใส่ไว้ในเกรียว
เชือกหนังเพ่ือเป็นเคล็ดถือเป็นการเพ่ิม  “ความขลัง” เมื่อผ่านการประกอบพิธีเชิญผีสถิตในเชือกแล้ว  
เชือกนี้จะเรียกว่า  “เชือกประก า”  คนในครอบครัวทุกคนจะให้ความเคารพนับถือ และต้องจัดวางไว้
เป็นสัดส่วนเฉพาะแยกต่างหากจากสิ่งของชนิดอ่ืน – ส่วนใหญ่จะสร้างโรงเก็บไว้บูชาโดยตั้งไว้หน้า
บ้านเรียกว่า ศาลประก า   เป็นศาล  ๔ เสา  ยกพ้ืนสูงประมาณ  ๒  เมตร  มีการวางเครื่องเซ่นไหว้
เมื่อถึงคราว  ถ้าเซ่นไหว้ บูชาถูกจะท าให้มีความส าเร็จแก่ผู้บูชา๔๓  ชาวชุมชนจะให้ความเชื่อเคารพย า
เกรง ในเชือกประก ามาก  ถ้าผู้ใดป่วยไข้โดยที่รู้สาเหตุว่าเป็นผีประก าท าแล้วจะมากระท าพลีกรรม  
เซ่นไหว้  อาการของผู้นั้นก็จะหายขาดโดยอัศจรรย์  อันเป็นที่เคารพแก่ผู้คนในชุมชน ส่วนที่มีเชือก

                                                           
๓๙ “โดนเหงา”  คือปราสาทยายเหงา  อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสังขะ  เป็นปราสาท  ๓  องค์  เรียง

กันแนวเหนือใต้อายุราวพุทธสตวรรษท่ี  ๑๖ –๑๗   
๔๐ ศิริพร  สุ เมธารัตน์ ,ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์,พิมพ์ครั้งที่  ๑  จ านวน ๕๐๐ เล่ม ,                       

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์:  โรงพิมพ์  ส. พันธ์เพ็ญ ,๒๕๕๓), หน้า ๓๗๖. 
๔๑ ศาลพระภูมิ, ภาษาคแมร,  (เขมร) สุรินทร์  คือ  “ซาน เปรี๊ยะภูมิ”  
๔๒ ผีที่อยู่บริเวณจอมปลวกคนคแมร, (เขมร) สุรินทร์ เรียกว่า  “จราบ” 
๔๓ศิริพร  สุเมธารัตน์, ประวัติศาสตร์ถิ่นเมืองสุรินทร์, หน้า ๓๘๑. 



๔๗ 
 

ประก านี้  ชาวชุมชนอดีตชาวชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่นั้นเคยเป็นผู้เลี้ยงช้าง  จับช้างป่ามาแต่ก่อน จึงมีการนับ
ถือ  บูชาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

๕. ผีปอบ หมายถึง “หมะหนะ”๔๔  หรือ “ทโม็บ” เป็นผีจ าพวกหนึ่งที่เกิดจากการ
เรียน คาถาอาคมปฏิบัติตามไม่ได้จึงกลายเป็นปอบ  ปอบนั้นเป็นสิ่งที่คนในชุมชนให้ความรังเกียจมาก
เพราะปอบเป็นอันตรายแก่คน ที่อยู่ร่วมกัน  สร้างความเดือดร้อน  ผู้ที่เป็นปอบส่วนมากจะถูกไล่ให้
ออกไปจากหมู่บ้าน  หรือต้องฆ่าทิ้ง  ชาวชุมชนบ้านศาลาสามัคคี นั้นให้ความเชื่อในเรื่อง ปอบ นี้มาก  
ตามบ้านต่าง ๆเมื่อรู้ว่ามีผู้เป็น ปอบ เช่นชาวชุมชนจะเดือดร้อนมาก แทบนอนกันไม่หลับเลยทีเดียว  
ต้องมีการท าพิธีกรรมบางอย่าง อาจเชิญอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็น  พระสงฆ์  หรือ  อาจารย์ (หมอผี) มา
ท าพิธีขับไล่เลยทีเดียว แสดงให้เห็นว่าชาวชุมชนมีความเชื่อในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงทีเดียว 

๓.ความเชื่อที่มีต่อเทวดาอารักข์    ค าว่าอารักษ์  หมายถึง รุกขเทวดา  เจ้าทุ่ง  เจ้าท่า  
เจ้าป่า  เจ้าเขา  พระภูมิเจ้าที่และผีประจ าเมือง  เป็นต้น มีการนับถือมาตั้งแต่อดีตบรรพกาลแม้นแต่
ในสมัยสุโขทัยยังมีจารึกกล่าวไว้  ในจารึกสุโขทัยกล่าวถึงผีที่เป็นเทวดาอารักษ์ว่า   “เบื้องหัวนอน
เมืองสุโขทัยนี้  มีกุฎีพิหารปู่ครูอยู่  มี สรีดภงค์  มีป่าพร้าว  ป่าลาง  มีป่าม่วง  ป่าขาม  มีน้ าโคก มี
พระขะพุง ผี  เทพยดา  ในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้วไหว้ดีพลีถูก  
เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี  ผีไหว้บ่ดี  พลี   บ่ถูก ผีในเขายังบ่อคุ้มบ่อเกรง เมืองนี้หาย”๔๕ ตามความหมาย 
อารักษ์ คือ ผีหรือเทวดาที่ดูแลรักษาเมืองตั้งแต่บรรพกาลแม้นปัจจุบันก็ยังมีการเซ่นไหว้ บวงสรวง แก่
ดวงวิญญาณด้วยมีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้สามารถให้คุณและให้โทษได้ ความเชื่อในเทวดาอารักษ์
นี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยเขมร ที่ให้ความเชื่อถือและความเคารพต่อต้นไม้ใหญ่ ต่อสถานที่
ส าคัญเก่าแก่ ที่ยังมีปรากฏในปัจจุบันนี้ 

๔.ความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ  ความเชื่อที่มีต่อผีบรรพบุรุษ  ได้แก่ ผีปู่ย่าตายาย
และ หรืออาจเป็นผีเรือน๔๖  ชาวไทยสมัยโบราณเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะออกจากร่างไปสู่ที่
ต่างๆ ตามกรรมที่ตนท าไว้  เช่น ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ หรือ ตกนรกไปเกิดใหม่หรือยังเวียนว่าย
คุ้มครองรักษาบุตรหลานอยู่ตามบ้านเรือน  ผีเรือนนั้น นอกจากจะค่อยคุ้มครองบุตรหลานแล้วยังคอย
คุ้มครองบุตรหลานไม่ให้ท าผิดประเพณี ถ้าท าผิดประเพณี เช่น พ่ีน้องทะเลาะวิวาทกัน หรือลูกหลาน
ปล่อยตัวให้ชายเชยชมก่อนแต่งงาน  ผีเรือนจะโกรธผู้กระท าผิดจะต้องเสียผี  คือ ท าพิธีบวงสรวงขอ
ขมามิฉะนั้นผีวิญญาณบรรพบุรุษ หรือผีเรือนจะท าร้าย ๔๗ 

ดังนั้น ผีบรรพบุรุษ  หมายถึง บรรพบุรุษที่ตายไปแล้วจะมาคุ้มครองครอบครัวให้มี
ความเจริญ  ความสุขและลูกหลานต้องเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาอยู่ที่  “กะล่อหอง” วิญญาณที่เชิญ
มาอยู่เรียกว่า  “ ผีเรือน”  ทุก ๒  ปี ๓  ปี  จะเซ่นไหว้ผีเรือน  เรียกว่า พิธีแซนปะเตียะ๔๘  ผีบรรพ
บุรุษ  ได้แก่    วิญญาณ ที่ยังอาศัยอยู่คู่กับลูกหลาน ที่สถิตนั้นก็คือบ้านเรือน  ที่ลูกหลานจะสร้ างหิ้ง

                                                           
๔๔ ค าว่า “หมะหนะ” เป็นภาษา กูย ว่า  ปอบ   
๔๕ กรมศิลปกร, พุทธศักราช ๒๕๑๕ , หน้า  ๙. 
๔๖ สัมภาษณ์ นางสมคิด เรืองสุข,ท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔๗ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๒๖. 
๔๘ เรณู  เหมือนจันทร์ฉาย, “อิทธิพลความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต”,ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา,(มหาลัยมหิดล),หน้า  ๑๔๑. 



๔๘ 
 

บูชาเล็กๆไว้ที่หัวนอน  หรือห้องใดห้องหนึ่ง เพ่ือกราบไหว้บูชา ผีบรรพบุรุษนั้นเป็นผีต้นตระกูลตั้งแต่
อดีตเป็นต้นมา   ที่เราเรียกว่า ผีปู่ย่าตายยายนั้นเอง  ซึ่งผีบรรพบุรุษนั้นจะให้การคุ้มครองรักษา
บ้านเรือน  ลูกหลานให้ร่มเย็นเป็นสุข  แต่ลูกหลานทุกคนก็ต้องอยู่ในกฎบ้านด้วยเช่นกัน  เช่นพ่ีน้อง
ไม่ทะเลาะกัน   ลูกหญิงไม่เสียตัวก่อนแต่งงาน  และภายในบ้านในปีหนึ่งๆ  จะมีการเซ่นไหว้แก่ผี
บรรพบุรุษ บวงสรวงสังเวย  บางทีก็จัดพิธีท าบุญให้เพ่ือความเป็นมงคลแก่ตนและครอบครัว  มีการ
รักษา สืบทอด  ในการนับถือเมื่อมีเวลางานปี ลูกหลานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนั้นจะมาร่วมพิธีกรรม
เซ่นไหว้ด้วยเสมอ แต่จะไปเซ่นไหว้ที่บ้าน โคตรใหญ่ของตนเท่านั้น   

ความหมาย ของผีบรรพบุรุษ คือ ผีปู่ย่าตายายเหง้าต้นตระกูลในชุมชนแต่ละแหล่งที่
ล่วงลับไปแล้ว  ซึ่งผีบรรพบุรุษคู่แรกของชุมชนนั้นภาคเหนือเรียกว่า “ปู่แสะย่าแสะ” ภาคอีสาน
เรียกว่า “ปู่สังกะสาย่าสังกะสี”  ส่วนภาคกลางเรียกว่า  “ยายกะลา ตากะลี”  ดังนั้นในการเล่าเรื่อง
โบราณที่หาระยะเวลาไม่ได้จะเริ่มต้นเล่าเรื่องมักเริ่มต้นว่า “กาลครั้งหนึ่ง  นานมาแล้ว”  ซึ่งผีบรรพ
บุรุษจะแยกเป็นผีบรรพบุรุษประจ าหมู่บ้าน  เรียกว่า  “ผีบ้าน”  หรือ ผีประจ าบ้านแต่ละหลัง เรียกว่า  
“ผีเรือน” เป็นต้น๔๙    
 ๕.ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                   ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาอันยาวนาน มีศิลปะวิทยาการ
ในด้านการแสดงต่างๆ ทั้งเป็นแบบท้องถิ่น พ้ืนบ้าน ดังนี้  
                  ศิลปะการแสดงเจรียงของชาวไทยเขมรสุรินทร์ หมายถึง  แสดง ที่มีผู้ร้องทั้งชายและ
หญิง การร้องเจรียงมีหลายชนิด  เช่น เจรียงนอระแกว  เป็นเพลงร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง  
ต่างฝ่ายมีบทร้องน า จากนั้นลูกคู่จะร้องรับหลักจากแม่เพลงแต่ละฝ่ายร้องจบแล้ว เจรียงซันตูจ หรือ
การละเล่นเจรียงตกเบ็ด  มักเล่นในงานมงคลต่างๆ  เป็นการร้องเพลงเกี่ยวผู้หญิง   ฝ่ายชายจะมีเบ็ด
ส าหรับเกี่ยวขนมและอาหารไปให้ผู้หญิงที่ตนหมายปองในขณะที่ขับเจรียงแล้วหย่อนเบ็ดที่ติดขนมไว้
ตรงหน้าหญิงสาว  ถ้าผู้หญิงเฉยก็แปลว่า  เบ็ดไม่ติดหญิงไม่สนใจแต่ ถ้าผู้หญิงรับขนมจากเบ็ด   
แปลว่าสนใจชายหนุ่ม  นอกจากนั้นยังมีเจรียงเบริน  เจรียงบังนา  เจรียงรอบเกย  เจรียงตรัว  
เจรียงจเปย  เจรียงเจรวง๕๐ เป็นต้น 

        ศิลปะการแสดงเรือมอันเร  หรือ  โลดอันเร  ซึ่งหมายถึง  ร าสาก  หรือ เต้นสาก  ซึ่งมี
อุปกรณ์ประกอบในการร า คือ  สากคู่  และไม้รอง ๑ คู่  มีดนตรีกันตรึมประกอบด้วย  ผู้ร าจะร าไป
ตามจังหวะ๕๑ 
                  การแสดงศิลปะ เรือมตรต  หรือ เรือมตรุต เป็นการละเล่นในวันตรุษสงกรานต์  ซึ่งถือ
ว่าเป็นงานขึ้นปีใหม่  ผู้ เล่นมีหัวหน้า ตรุต  พาคณะเรือมตรุตร้องร าเรียงแถวกันไปตามบ้ านต่างๆ  
เพ่ือให้ชาวบ้านได้ร่วมท าบุญโดยการบริจาคจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน เพ่ือน าไปบุญท่ีวัด 

                                                           
๔๙ศิริพร สุ เมธารัตน์ ,ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ , พิมพ์ครั้ งที่  ๑  จ านวน ๕๐๐ เล่ม ,                       

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์:  โรงพิมพ์  ส. พันธ์เพ็ญ,๒๕๕๓), หน้า ๓๗๗. 
๕๐ วิลาสินี  ศรีนุเคราะห์, ปัจโจล: กรณีศึกษาพิธีการไหว้ครูเพื่อสืบทอดพิธีกรรมอันเนื่องจากความเช่ือ

ของชาวไทยเขมรสุรินทร์ (งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์  สถาบัน
ราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๔๓) ,หน้า ๒๘. 

๕๑เรื่องเดียวกัน , หน้า ๒๘. 



๔๙ 
 

ศิลปะการแสดงกันตรึม  เป็นชื่อวงดนตรีพ้ืนบ้านของจังหวัดสุรินทร์  แต่เดิมใช้เล่น
ประกอบขับบูชาบวงสรวงเวลาทรงเจ้าเข้าผี  ซึ่งชาวสุรินทร์ที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่นยังใช้ อยู่ใน
ปัจจุบัน  การเล่นเพลงพ้ืนบ้านกันตรึม  แต่เดิมเจ้าภาพในงานจะจัดให้วงกันตรึมเล่นบนบ้าน  โดยมี
แขกนั่งล้อมฟังอยู่ข้างๆ  ต่อมามีการปลูกโรงพิธีขึ้นสูงปล่อยให้โล่งทั้ง ๔  ด้าน  ผู้ดูจะดูได้รอบๆ  เวที  
นักดนตรีจะนั่งเป็นวงที่พ้ืนเวที  ส่วนนักร้องจะยืนร้อง  และร าประกอบท านองสลับกันชาย หญิง เป็น
คู่ๆ  หรือ ชาย ๑ คนร้อง โต้ตอบกับนักร้องหญิง  ๒ คน  แล้วแต่ท านองเพลงว่านักดนตรีจะขึ้น
ท านองไหน  มักจะคิดกลอนให้เหมาะสมกับงานที่เล่นหรือใช้บทร้องเก่าๆ ที่จ ากันมา๕๒ 

ศิลปะการแสดง อายัย  เป็นเพลงของชาวไทยเขมร  ที่ใช้ร้องโต้ตอบเชิงเกี้ยวพาราสี
ระหว่าง ชาย หญิง  มีซอด้วง ซออู้  โทน  ฉิ่ง ฉาบ  และกรับเป็นเครื่องดนตรี ประกอบเพลงอายัย
เป็นเพลงที่ได้มาจากกัมพูชาในสมัยสงครามอินโดจีน  ปัจจุบันนี้ใช้เล่นเป็นบทเบ็ตเตล็ดในวงกันตรึม 
จากการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์จะเห็นได้ว่าเมืองสุรินทร์ใน
อดีตคงจะเป็นเมืองที่ขอมได้ใช้เป็นเมืองหน้าด่าน  ในการที่ข้ามเทือกเขาพนมดงรัก หรือ ดงแหรก สู่
นครธม  และคงจะได้มีการปรับปรุงบ้านเมืองให้ดีขึ้น  เพราะเมื่อพิจารณาถึงการสร้างเมืองสุรินทร์ที่
ประกอบด้วยก าแพงดินเป็นชั้นๆ  และคูน้ าล้อมรอบตัวเมืองในสมัยโบราณ  ซึ่งมี่เครื่องจักกลหรือ
เครื่องทุนแรงเช่นในปัจจุบันแล้วคงต้องใช้คนจ านวนมากและใช้ระยะเวลาในการสร้างนานพอสมควร  
จึงจะส าเร็จ ในปัจจุบันนี้สภาพก าแพงเมืองสุรินทร์  ได้มรการเปลี่ยนแปลงไปจนแทบจะไม่มีเหลือไว้
แล้วถนนภายใต้ตัวเมืองแต่เดิมมีสภาพเป็นทางเกวียนคดเคี้ยวไปตามคุ้มบ้านต่างๆ  ปัจจุบันนี้ได้มีการ
สร้าวถนนใหม่  เช่น ถนนธนสาร  สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๔  โดยเอาชื่อของหลวงธนสาร  ซึ่งเป็น
ข้าหลวงก ากับราชการเมืองสุรินทร์  ได้เป็นชื่อถนนเพ่ือเป็นอนุสรณ์  ในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์นี้จึง
เป็นดินแดนที่พ านักของ อาณาจักรขอมโบราณ  เพราะก าแพงดินเป็นชั้นๆ มีคูน้ าล้อมรอบตัวเมือง
ตลอดจนโบราณสถานเก่าแก่  เช่น  ปราสาทหินเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญต่อมาจึงมีชาวส่วยอพยพเข้ามา
ในดินแดนแห่งนี้  ภายหลังมีชาวเขมร  จากกัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ท าให้อ าเภอเมือง
สุรินทร์มีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นแหล่งอารยธรรมอัน
เก่าแก่ท่ีน่าท าการศึกษาอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
 ๒.๘.๔ กลุ่มชาติพันธุ์ 
      ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ตามพ้ืนที่ต่างๆมีกลุ่มชาติพันธุ์เช่น ชาวไทยลาว ชาวไทยกูย ชาว
ไทยกูย ที่อาศัยในพ้ืนที่ซึ่งจะกระจายตัวตามพ้ืนที่ต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ได้ดีนั้นจึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจและรู้ถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 
      ๒.๘.๔.๑ กลุ่มชาวไทยลาวในจังหวัดสุรินทร์ 
      ชนเผ่าลาวเทิงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากงานวิจัยของไพฑูรย์  มี
กุศล  ได้กล่าวถึงความเป็นมาของชนเผ่าต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองตามระบบสังคมนิยมมีประชากรลาวและชนเผ่าต่างๆ มีทั้งหมด ๖๘ ชนเผ่า 
ซึ่งแบ่งเป็นชนเผ่าที่พูดภาษาไท (Tai  family)  จ านวนร้อยละ  ๖๘  ภาษาตระกูลมอญ-เขมร  ร้อย
                                                           

๕๒วิลาสินี  ศรีนุเคราะห์, ปัจโจล: กรณีศึกษาพิธีการไหว้ครูเพื่อสืบทอดพิธีกรรมอันเนื่องจากความเช่ือของ
ชาวไทยเขมรสุรินทร์ (งานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏ
สุรินทร์, ๒๕๔๓) ,หน้า ๒9. 



๕๐ 
 

ละ ๒๓  ตระกูลแม้ว-เย้า  ร้อยละ  ๖  ทิเบต-พม่า  ร้อยละ ๒.๘ และฮ่อ (Ho) ร้อยละ ๐.๗ซึ่งแบ่ง
ตามลักษณะภูมิศาสตร์ได้  ๓ กลุ่มใหญ่ๆ  ประกอบด้วย  กลุ่มลาวลุ่ม  ลาวเทิง  ลาวสูง  มีดังนี้ 
 ๑.กลุ่มลาวลุ่ม  (Lao Lum)  อาศัยอยู่ในเขตบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงและสาขาของแม่น้ า
โขง  ในระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลระหว่าง  ๒๐๐-๔๐๐  เมตร  มีหลายกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มลาวเวียง ลาวพวน  ผู้ไท ลื้อ หรือประชากรที่พูดภาษาตระกูลไท รูปร่างลักษณะกลุ่มนี้  โดยทั่วไป
จะมีผิวขาวทั้งชายและหญิง  มีอาชีพหลัก  คือการปลูกข้าว  (ข้าวเหนียว)  และยังนับถือผีวิญาณ 
(animism) มาจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ  เช่นเดียวกับกลุ่มชนเผ่าอ่ืนๆ ในแถบนี้  ต่อมาในช่วง
กลางคริสต์ศตวรรษท่ี  ๕ เป็นต้นมา  ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา 
 ๒.กลุ่มลาวเทิง (Lao Theung) หรือข่ากลุ่มต่างๆ จะอาศัยอยู่ตามที่ราบเชิงเขาหรือที่  ราบสูง
จากระดับน้ าทะเลระหว่าง ๓๐๐-๙๐๐ เมตร ประกอบด้วยชนเผ่าอาลัก ตาเลียง ตะโอย กะลืม  ดักกัง  
เจาะ  กะตู  บรู  ละวี  ละเวน  ส่วย  และชนเผ่าอ่ืนๆ  ชนเผ่าลาวเทิงจะพูดภาษาตระกูลมอญ -เขมร
ดั้งเดิม  มีอาชีพท าไร่เลื่อนลอยทางภาคเหนือและภาคใต้ ปลูกข้าวในบริเวณท่ีราบริมล าห้วย  (ล าเซ)   
 ๓.ลาวสูง (Lao Sung) อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่สูงเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ ๘๐๐-๑,๖๐๐  
เมตร  ประกอบไปด้วยชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  เช่น ม้ง เย้า อาข่า (อีก้อ) มูเซอร์ ลานแตน และ
อ่ืนๆ  เป็นกลุ่มชนเผ่าที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของจีน พม่า  และทิเบตในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  ๑๙  
กลุ่มลาวสูงมีอาชีพส าคัญ  คือการปลูกข้าวไร่  และข้าวโพดโดยวิธีเผา (จูด) แล้วปลูกพืช ซึ่งใช้วิธีง่ายๆ  
โดยใช้ไม้สักลงไปในดิน (กระทุ้งดิน) พอประมาณ ๒-๓เซนติเมตร  แล้วหยอดเมล็ดลงไปในหลุมๆ ละ 
๒-๓  เมล็ด  และกลบหลุมเพ่ือไม่ให้สัตว์อ่ืนกินเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  
ประเภทวัว  ควาย  หมู  และไก่  เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารชนเผ่า  ยังมีการน าไปแลกเหล็กเพ่ือน ามาท า
อาวุธปืนส าหรับล่าสัตว์ต่างๆ๕๓  ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงท าให้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในคริสต์ศักราช  ๑๙๙๑  ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรา  ๘๐ มาตรา  มีการประกันสิทธิของชนเผ่าให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน โดย
มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนน า (ตามมาตรา ๒) ในระดับหมู่บ้านจะมีนายบ้าน หรือญาติบ้าน
เป็นผู้ดูแลลูกบ้าน มีประชาชนระดับบ้านควบคุมการบริการ  ซึ่งมีกรรมการบริหารของหมู่บ้าน
ปกครองดูแลลูกบ้านประชาชนที่ที่มีความเข้าใจในระบบพรรค  มีความเสียสละในการช่วยเหลือ
กิจกรรมของพรรคก็จะได้เป็นสมาชิกของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  มีองค์กรมวลชนหลายองค์กร  
ได้แก่ แนวลาวสร้างชาติ สัมพันธ์กรรมาบาลลาว  องค์การเยาวชนปฏิวัติลาว  สภาแม่หญิงลาว  
คณะกรรมการลาวเพ่ือสันติภาพโลก  คณะกรรมการของแต่ละองค์กรจะจัดตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสาขา
ต่างๆ จากระดับชาติลงไปยังระดับท้องถิ่นลดหลั่นลงไปถึงเมืองและหมู่บ้าน  องค์กรแรกที่ส าคัญคือ  
แนวลาวรักชาติ (Lao  Front  for  National  Construction  LFNC)  ซึ่งก าเนิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๖๕๐ มีภารกิจในการรวมองค์กรมวลชนทั้งหมดทุกชนเผ่าทุกชนชั้นเข้าเป็นพันธมิตรกับกลุ่มกรรมกร 
ชาวนา ภายใต้การน าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพ่ือพัฒนาบทบาทของประชาชนร่วมกันน าความ
เสมอภาคมาสู่ทุกชนเผ่าและระหว่างเพศ  คณะกรรมการของพรรคทุกระดับจะต้องแต่งตั้งสมาชิกท่ีมี
ความสามารถ  เข้าร่วมชี้น าในระดับท้องถิ่น  เพ่ือช่วยกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกพรรค
                                                           

 ๕๓ไพฑูรย์  มีกุศล “ไทยกวย.” ในโครงการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ในสมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,๒๕๕๑),หน้า ๓๗- ๓๙. 



๕๑ 
 

ประมาณ  ๑๐-๑๒ คน  ประกอบเป็นคณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  มีหน้าที่หลัก  ๓ ประการ  คือ  
สร้างความสมานฉันท์ในหมู่ประชาชน  (ชนเผ่า) และทุกชนชั้นวรรณะของสังคม ยกระดับความส านึก
ทางการเมืองของประชาชน  โดยการสั่งสอนทางการเมืองระดับมวลชนไปใช้สิทธิของตนในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน๕๔ 
 การได้ด าเนินการชีวิตแบบลาวโดยเฉพาะวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่ผูกพันมาตั้งแต่
โบราณ จะเห็นได้จากเมื่อถึงเทศกาลส าคัญทางศาสนา  เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษาตลอดจนวันปีใหม่ (วันสงกรานต์)  จะมีประชาชนลาวทั้งเด็ก หนุ่มสาว 
ผู้ใหญ่  และคนสูงอายุไปท ากิจกรรมที่วัดและสถานที่ส าคัญทางศาสนาประเพณีความเชื่อของชนเผ่า
แต่ละชนเผ่า ได้รับการประกันจากรัฐธรรมนูญ  คริสต์ศักราช ๑๙๙๑ มาตรา ๓ ว่า “สิทธิเป็นเจ้า
ประเทศชาติของประชาชน  บรรดาชนเผ่าได้รับการปฏิบัติและได้รับการประกันด้วยการเคลื่อนไหว
ของระบบการเมืองซึ่งมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนน า”  ประชาชนลาวทุกชนเผ่าจึงได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน จากสิทธิความเป็นเจ้าของประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓) ดังกล่าว จึง
เรียกชนกลุ่มน้อยต่างๆ ว่า  “ชนเผ่า”ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เรียกว่าลาวเทิง เคยตกเป็นทาส
หรือผู้รับใช้ของชนชั้นผู้ปกครองในช่วงสงครามปฏิวัติหรือกู้ชาตินั้นทุกชนเผ่าได้ร่ วมกันต่อสู้ 
โดยเฉพาะลาวเทิงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จึงได้รับการปฏิบัติที่ เท่าเทียมกันและสามารถใช้ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของตนได้และต้องไม่ขัดต่อนโยบายของชาติที่มีส่วนในการชี้น า
โดยรัฐและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ลาวประชาชนลาวทุกชนเผ่าจึงสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง
ไว้ได้แต่ต้องมีความส านึกในความเป็นชาติร่วมกัน เช่น การศึกษาในโรงเรียน และสถาบันชั้นสูงต้องใช้
ภาษาลาวทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นต้น 
  ๒.๘.๔.๒ กลุ่มชาวไทยกูยในจังหวัดสุรินทร์ 
                  ชาวไทยกูยที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ที่เข้าใจกันอีกค าหนึ่งคือ กวย- ส่วย  ที่
อาศัยในภาคอีสานใต้ดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นบริเวณที่มีหลักฐานทางโบราณคดี ทั้ง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  มีการพบร่องรอยความเจริญทางอารยธรรม ความ
เจริญรุ่งเรือง  อาทิ การทอผ้า การสร้างที่อยู่อาศัย การท าเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักสานตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  
           โดยการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของชาว“กูย”  คือคนที่มีพ้ืน
เพเดิมมาจากทางตอนเหนือของประเทศอินเดียและต่อมาได้เคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขต
ประเทศลาวตอนใต้แถบเมืองอัตปือแสนแปแขวงจ าปาศักดิ์  แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองและสงคราม
จึงได้มีชาวไทยกูยกลุ่มหนึ่งรวบรวมสมัครพรรคพวกได้พอประมาณ  แล้วเคลื่อนย้ายเป็นกองคราวาน
โดยช้างเป็นยานพาหนะจากเมืองอัตปือแสนแป  มุ่งสู่ดินแดนอันเป็นพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ผ่าน
มาทางศรีสะเกษและสิ้นสุดในจังหวัดสุรินทร์  แล้วมุ่งหมายมาทางตะวันตกเมืองสุรินทร์ใกล้ลุ่มแม่น้ าชี
น้อย  ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยมรินทร์ แตกหนีเข้าป่า
เขตชาวกูยอาศัยอยู่  เจ้าเมืองพิมายจึงแนะน าให้คณะผู้ติดตามช้างมาพบกับหัวหน้าหมู่บ้านของชาว

                                                           

 ๕๔สุรชัย ศิริไกร. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว,(กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 
๒๕๔๒),หน้า ๑๐๕. 



๕๒ 
 

กูย  เพ่ือขอความช่วยเหลือตามจับช้างเผือก ในที่สุดสามารถตามจับช้างเผือกถวายคืน และได้
ความชอบ  ดังนั้นชาวไทยกูย (ส่วย) จึงเป็นที่รู้จัก  และเรียกคนไทยทั่วไปในสมัยนั้นว่า  “ส่วย”   ค า
ว่าส่วยจึงเป็นค าพูดหมายถึง กลุ่มชาวกูย นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน กูยหรือกวย  เจริญ ไวรวัจน
กุล ได้อธิบายว่า  “กวย” เป็นภาษาที่ใช้เรียกตนเองซึ่งแปลว่า  “คน” ความจริงชาวกูยที่สุรินทร์ควร
จะเรียกว่า “กวยอะจิง” คือกวยเลี้ยงช้างหรือคนเลี้ยงช้าง หากแต่ชนนอกกลุ่มพากันเรียกว่า  “ส่วย”  
นั้นเพราะแต่เดิมชาวกูยมีหน้าที่ควบคุมของป่าเป็นภาษีไปยังอยุธยาโดยใช้ช้างบรรทุกไป  ชาวเมืองให้
ความสนใจกับช้างจึงจดจ าได้ว่ากลุ่มชนที่มาส่งภาษีหรือ “ส่งส่วย”  นี้ว่าเป็นคนเลี้ยงช้าง  ดังนั้นผู้ไป
ส่งจึงเป็นพวกไปส่งส่วยหรือพวก ส่วย (Soai) ปัจจุบันยังมีความหมายโดยนัยเป็นการขาดแคลนด้วย  
ส่วนค าว่ากวยหรือกูย  (Kui)  เป็นค าที่ออกเสียงเพ้ียนไปตามส าเนียงของแต่ละหมู่บ้านเท่านั้น  ความ
เป็นมาของชาวกูยนี้มีผู้ศึกษา ได้กล่าวไว้หลายท่านหลายมุมมองดังจะได้น ามากล่าว๕๕ ได้ดังนี ้
  ค าอธิบายของพระยาอนุมานราชธน ที่กล่าวถึงที่มาของค าว่า “ส่วย” ไว้ว่า “กูย”  ใน
ภาษาของเขาแปลว่าคนแต่ทางอีสานเรียกพวกกูยว่า  ส่วย  คือเป็นพวกที่เสียส่วยให้แก่รัฐบาลแทน
การเกณฑ์ทหาร แต่ค าว่า ส่วย แม้ส่วนใหญ่ใช้เรียกแต่พวกกูย  แต่หมายถึงส่วยที่กลายเป็นเขมรเป็น
ลาวด้วย  เช่น  ลาวส่วย  เขมรส่วย  ถ้าเรียกส่วยเฉยๆ ก็หมายถึงพวกกูยโดยตรง”๕๖  นอกจากนั้น 
ไพฑูรย์  มีกุศล กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์กวยในประเทศไทยว่า กลุ่มชาติพันธุ์ 
“กวย” มีหลักฐานปรากฏในกฎหมายอยุธยา ฉบับ พ.ศ. ๑๙๗๔ ระบุพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ค้าขายยังกรุงศรีอยุธยา ได้แก่  อินเดีย  มาลายู ชาน (ไทยใหญ่) กวย แกว (ญวน) และชาติอ่ืน ๆ และ
พงศาวดารเมืองละแวก ได้กล่าวถึงนครธม  ทรงขอความช่วยเหลือจากเจ้ากวยให้ส่งทหารไปช่วย
ปราบขบถส าเร็จ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ชาวกวยเคยมีการปกครองเป็นอิสระอยู่ทางตอน
เหนือของเขมรหรือดินแดนลาวตอนใต้ในปัจจุบัน ค าว่า “กวย” เป็นค าที่ชาวกวยเรียกตนเอง แปลว่า 
“คน” แต่ “กวยกลวง” หรือคนป่าที่ดุร้าย  ชาวกวยเรียกว่า ชะมัด (ข่ามัด) ซึ่งเป็นข่าที่อาศัยอยู่แถบ
ที่สูงบริเวณแดนลาวและเวียดนามใต้ ชาวเขมรเรียกกวยว่า “กูย”  ซึ่งตรงกับเสียงที่ชาวกวยบางกลุ่ม
เรียกตนเอง  ส่วนชาวตะวันตกเรียก  Kui หรือ Soai  ตามชื่อที่พบในเอกสารหรือประสบการณ์ที่ได้
เข้าไปศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์ของกวยทั่วไป๕๗ 
 รักษพล สกุลวัฒนาได้กล่าวถึงการอพยพของชาวกูยโดยสรุป คือชนเผ่านี้ได้อพยพข้าม
แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียมตรงที่แม่น้ ามูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ าโขงในประเทศลาว  ค าว่า  โขงเจียม  
ภาษากูย  แปลว่า  โขลงช้าง  แล้วอพยพผ่านมาทางเหนือของแม่น้ ามูลส่วนที่ตื้นที่สุดทุกวันนี้คือ  แก่ง
สะพือ  ซึ่งน่าจะเพ้ียนมาจาก  กะซันปืด  ในภาษากูยแปลว่า งูใหญ่  เมื่อข้ามแม่น้ ามูลแล้วเดิน

                                                           

 ๕๕เจริญ  ไวรวัจนกุล. “ประวัติศาสตร์สุรินทร์ : การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วิทยา.” (ใน การประชุมทาง
วิชาการเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์.  สุรินทร์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
สถาบันราชภัฏสุรินทร์,๒๕๔๑) ,หน้า ๓๗. 
 ๕๖พระยาอนุมานราชธน, งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน  หมวดขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี  เล่ม ๒-๓ เรื่องชีวิตชาวไทยสมัยก่อนเรื่องการศึกษาเรื่องประเพณีไทย. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภา,๒๕๒๘) ,หน้า ๒๙-๓๐. 
 ๕๗ไพฑูรย์  มีกุศล. “ไทยกวย.” ในโครงการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย  ในสมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย.(กรุงเทพมหานคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง  ประเทศไทย,๒๕๓๑),หน้า ๖๔. 



๕๓ 
 

ทางผ่านไปทางตะวันตกเพ่ือหาท าเลการตั้งถิ่นฐานถึง  เมืองขุขันธ์ สังขะและสุรินทร์ในที่สุด  การ
อพยพในครั้งนี้  เป็นกองคาราวานใหญ่  เป็นสมัยที่อ านาจของขุนเจืองเสื่อมลงหลังจากสวรรคตไป
แล้วเป็นเหตุให้ชาวกูยซึ่งไม่อยากอยู่ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าคนใหม่  จึงได้อพยพเพ่ือหาที่ท ากิน
อย่างเสรี๕๘ จากรายงานวิจัยได้สรุปความเป็นมาของชาวกูยในประเทศไทย พบประเด็นความเป็นมา
ของชาวกูย ก่อนที่จะมาอยู่ยังบริเวณจังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงไว้  ๓ ประเด็นคือ 
ประเด็นที ่๑.มีถ่ินก าเนิดในแคว้นอัสสัมประเทศอินเดีย 
 ไซเดนฟาเดน (Seidenfad)  กล่าวถึงถิ่นก าเนิดของชาวกวยในประเทศไทยว่าอยู่บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย  โดยอพยพลงมาทางใต้เข้าสู่ประเทศพม่า  จนกระทั่ งถึงบริเวณภาค
อีสานของประเทศไทยเมื่อประมาณ ๑๒๐๐ ปีก่อนคริสตกาล๕๙  นอกจากนี้ไพบูลย์ สุนทรารักษ์  
กล่าวว่ากวยเป็นเผ่าเขมรดั้งเดิมพวกหนึ่งที่เรียกว่า  เชื้อชาติมุณฑ์ ซึ่งอพยพมาจากอินเดียหลังถูก
รุกรานจากเผ่าอารยัน  ย้ายถิ่นฐานมาตามล าน้ าโขงมีร่องรอยมาถึงล้านช้าง  ต่อไปถึงจ าปาศักดิ์  อัตตะ
ปือแสนปาง จนกระทั่งเข้าสู่ทางตอนใต้  ภาคอีสานของประเทศไทย 
           ประเด็นที่ ๒ มีถิ่นก าเนิดในมณฑลไกวเจา คนสุรินทร์รุ่นปู่ย่าตายายจะบอกว่า  “กูย”  
มิใช่ชื่อเชื้อชาติ หากเป็นชื่อเมืองที่อพยพมาคือ  เมือง “กูยจิ้ว”  โดยมีหลักฐานหลายชิ้นประกอบ ว่า 
กูยจิ้ว  เป็นภาษาแต้จิ้ว เป็นเมืองในมณฑลไกวเจา อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  กล่าวกัน
ว่าเคยเป็นที่อยู่ของคนไทยมาก่อน 
           ประเด็นที่ ๓.ถิ่นก าเนิดอยู่บริเวณถิ่นที่ตั้งในปัจจุบัน  ชาวกวยเป็นชนเดิมที่ถิ่นอาศัยอยู่
ในบริเวณปัจจุบัน ตั้งแต่ตอนใต้ของภาคอีสานของไทย ทางตอนใต้ของลาวและทางตอนเหนือของ
เขมร ชาวกูยอยู่ เฉพาะทางขวาของแม่น้ าโขง  ตั้งแต่ก าปงธมในเขมรจนถึงจ าปาศักดิ์ของลาว  
นอกจากนี้ รักษพล สกุลวัฒนาได้แบ่งประวัติศาสตร์ของชาวกูย  ออกเป็น ๓ ยุค คือ 
          ยุคที่ ๑ ยุคสมัยที่อาศัยในปากเซ  ประเทศลาวที่ซึ่งพวกกูยมีการติดต่อเป็นครั้งแรกกับ
ขอมและลาวเวลานั้น  ได้รับศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธจากชนทั้งสองกลุ่ม  และศาสนาทั้งสองก็
ไม่ได้ขัดแย้งกันกับความเชื่อดั้งเดิมในการถือเทพเจ้าและภูตผีของชาวกูย 
         ยุคที่ ๒ ยุคของการอพยพจากลาวมาสู่จังหวัดสุรินทร์  กูยบางส่วนได้เปลี่ยนมาท านา ท า
ไร่และขายช้างไป  หรือการคล้องช้างเป็นเพียงอาชีพเสริมช่วงว่างจากการท านา  และมีศาสนาพุทธ
เข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือภูตผี 
         ยุคที่ ๓ ยุคของการศึกษาและเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมได้เข้ามาสู่หมู่บ้าน มีการให้
เทคโนโลยีและสื่อโฆษณาต่าง ๆ ประกอบกับการหยุดคล้องช้างป่า การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกการ
ท าเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม  ความหย่อนยานในความเชื่อเดิม  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึง
ขัดแย้งกับวิถีชีวิตเดิมมากกว่าการเคารพสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ๖๐ 

                                                           

 ๕๘รักษพล  สกุลวัฒนา. คนเลี้ยงช้างชาวไทยกวย  จังหวัดสุรินทร์.(วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘),หน้า ๔๒ -๔๔. 
 ๕๙ Seidenfaden,  Erick. (๑๙๕๒ ). “The  Kuy  People  of  Cambodia  and  Siam.”  Journal  
of The  Siam  Society.  ๓๙ (๒) : ๑๑๔-๑๘๐. 
 ๖๐รักษพล  สกุลวัฒนา. คนเลีย้งช้างชาวไทยกวยจังหวัดสุรินทร์,หน้า ๒๓-๒๔. 



๕๔ 
 

 วิลาศ  โพธิสาร  จากเอกสารประวัติต าบลแตลและชุมชนชาวกูย  ได้กล่าวว่าบรรพ
บุรุษของชาวบ้านในต าบลแตลที่เป็น “กูย” คือ  คนที่มีพ้ืนเพเดิมอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย  
และต่อมาได้เคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตประเทศลาวตอนใต้แถบเมือง อัตปือแสนแปง  แขวง
จ าปาศักดิ์  แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการสงคราม  จึงได้มีชาวกูยกลุ่มหนึ่งรวบรวมสมัครพรรค
พวกได้พอประมาณ  แล้วเคลื่อนย้ายเป็นคาราวาน  โดยใช้ช้างเป็นพาหนะจากเมือง    อัตปือแสนปาง
มุ่งสู่ดินแดนอันเป็นพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ผ่านมาทางจังหวัดศรีสะเกษ และสิ้นสุดในเขตจังหวัด
สุรินทร์  แล้วมุ่งหมายมาทางตะวันตกเมืองสุรินทร์ใกล้ลุ่มแม่น้ าชีน้อย  ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายช้างเผือกในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์  แตกหนีเข้าป่าในเขตชาวกูยอาศัยอยู่  เจ้า
เมืองพิมายจึงได้แนะน าให้คณะผู้ติดตามช้างมาพบกับหัวหน้าหมู่บ้านของชาวกูย  เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือตามจับช้างเผือก  ในที่สุดสามารถช่วยจับช้างเผือกถวายคืนและได้ความชอบ๖๑และฐิติรัตน์  
เวทศิริยานันท์ ได้กล่าวว่า  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวกูยได้สะท้อนให้เห็นว่า ในอดีตชาวกูยมี
การปกครองด้วยตนเอง และรักสงบ ต่อมาถูกกลุ่มชนต่าง ๆ  รุกราน บังคับข่มเหง ต้องมีการอพยพ
จากแคว้นอัสสัม ในประเทศอินเดีย เมืองอัตปือ แขวงจ าปาศักดิ์  มาถึงแนวเขาพนมดงรัก  และใน
ที่สุดอพยพมาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์  โดยชาวกูยมีอยู่สองกลุ่มใหญ่  คือ  กูยเลี้ยงช้างและกูยท านา  ซึ่ง
เดิมคนทั่วไปรู้จักแต่กูยเลี้ยงช้าง  ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตผู้น าชาวกูยได้อาสาจับช้างเผือกกลับคืนสู่กรุง
ศรีอยุธยา จึงท าให้ชาวกูยเลี้ยงช้างเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ส่วนชาวกูยท านานั้นไม่เป็นที่รู้จัก 
และทัศนะของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนในจังหวัดสุรินทร์มองว่า  หากนึกถึงกูยท านาบ้านตรึมมีสิ่งต่าง ๆ  ที่
แสดงถึงความเป็นกูย ได้แก่ ความเชื่อเรื่องปู่ตาตะกวด  และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง  ภาษา  การแต่งกาย  
การทอผ้าและศิลปะ  และนันทนาการ  แต่ความเชื่อเรื่องปู่ตาตะกวดเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นกูยที่
เด่นกว่าอย่างอ่ืน๖๒ 
 จากเอกสารที่กล่าวถึงความเป็นมาของชาวกูยแม้จะมีทิศทางเดียวกัน กล่าวโดยรวมได้
ว่า   ชาวกูยเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ด ารงอยู่ในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทย
และทางตอนใต้ของลาว  หรือตามเทือกเขาพนมดงรัก ชาวกูยอาจอพยพย้ายถิ่นไปมาในบริเวณ
ใกล้เคียง  ภาษาของชาวกูยจัดอยู่ในภาษามอญ-เขมร มีความใกล้เคียงกับเยอ โซ่และกลุ่มชนใกล้เคียง 
มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ  คือ การบังคับช้าง  มีช้างไว้เป็นสัตว์เลี้ยงและใช้งาน  สืบเนื่องมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามชาวกูย  เป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของ
ไทยมีอาชีพท านาและทอผ้าหลังจากว่างจากการท านา มีการตั้งถิ่นฐานมาไม่น้อยกว่า ๒๐๐  ปี  นับ
แต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันและมีลายผ้าวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์และรูปแบบของชาวกูยอยู่ 
           
 
                                                           

 ๖๑วิลาศ  โพธิสาร.ประวัติต าบลแตลและชุมชนชาวกูย.  สุรินทร์ : โรงเรียนแตลศิริวิทยาอ าเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์,๒๕๓๙),หน้า  ๑. 
 ๖๒ฐิติรัตน์  เวทย์ศิริยานันท์. ความเชื่อเรื่องปู่ตาตะกวดกับวิถีชีวิตของชาวกูยบ้านตรึมต าบลตรึม  
อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์.(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,๒๕๔๕),หน้า ๑๐๗ -
๑๐๘. 



๕๕ 
 

         ๒.๘.๔.๓ กลุ่มชาวไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 
                   กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมร เป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองที่ ส าคัญกลุ่มหนึ่ งในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยและเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเด่นชัด ในการควบคุมอิทธิพล
ทางการเมืองของดินแดนอีสานระหว่างพุทธศตวรรษที่  ๑๒-๑๘ พวกเขมรหรือขอมอาจจะอพยพมา
จากทางภาคเหนือของแม่น้ าโขง โดยตามพวกมอญลงมาข้างล่างแต่ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกในดินแดนที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบัน และในที่ราบสูงโคราช รวมทั้งยังมีบางส่วนได้
อพยพขึ้นไปตามล าน้ าโขง ตั้งถิ่นฐานปะปนกับกลุ่มดั้งเดิมอ่ืนๆ มีหลักฐานว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 
๑๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ ได้ปรากฏการก่อตั้งบ้านเรือนขนาดใหญ่ตามแบบวัฒนธรรมไทยเขมรที่
มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย คือ ที่ชุมชนบ้านภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 
 กลุ่มคนชาวเขมรคงได้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ด้วยเหตุผลทางการเมืองและอิทธิพล
ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู อยู่เป็นระยะโดยเฉพาะในรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ (พ.ศ.
๑๕๔๕-๑๕๙๓)  สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่  ๒ (พ.ศ. ๑๖๕๖-๑๖๙๐) และพระเจ้าชัยวรมันที่  ๗ (พ.ศ. 
๑๗๒๔-๑๗๖๒) ซึ่งเป็นช่วงอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมเขมรได้แพร่เข้าสู่บริเวณอีสานตอนล่าง
อย่างมากมาย ในช่วงเวลานี้ได้มีการก่อสร้างศาสนสถานขึ้นเป็นจ านวนมาก และน่าจะเป็นช่วงส าคัญ
ช่วงหนึ่งที่มีการอพยพของชาวเขมรจากประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะช่างฝีมือและแรงงานเขมรเข้าสู่
ประเทศไทย  ชาวเขมรเหล่านี้ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเดียวกันกับที่กลุ่มกูยอาศัยอยู่ในป่าดงทั่วไปใน
สมัยนั้น  อันเป็นที่มาของค าว่า  “หัวเมืองเขมรป่าดง” 
            ในสมัยกรุงธนบุรีได้มีการท าสงครามแผ่ขยายอาณาเขต  ตามหัวเมืองเขมรหลายเมือง
ตกเป็นเมืองขึ้นของไทย  และมีการอพยพครอบครัวของชาวเขมรเข้ามาตั้งบ้านเรือนโดยเฉพาะใน
จังหวัดสุรินทร์ 
           ชาวเขมรที่เข้ามานี้ได้น าเอาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เข้ามาใช้
และเข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มชนอ่ืนๆ  ก่อให้เกิดการผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้น  ซึ่งการประชุมการจัดตั้งระบบการเขียนภาษาเขมรด้วยอักษรไทยที่ได้
จัดขึ้นในปี  พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐ และ  ๒๕๓๑ จังหวัดสุรินทร์  นักภาษาศาสตร์จากสถาบันวิจัยทาง
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล  และนักวิชาการท้องถิ่นที่พูดภาษาเขมร
เป็นภาษาแรกจากจังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์และศรีสะเกษ  ได้เห็นพ้องให้ใช้ค าว่า “เขมรถิ่นไทย”  เพ่ือ
อ้างถึงภาษาเขมรและผู้ที่พูดภาษาเขมรซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วๆ ไป  ชาวเขมรถิ่นไทยเรียก
ตนเองว่า  “คแมร”  แต่หากจะบ่งบอกถึงถิ่นของภาษาและชาติพันธุ์ ชาวเขมรถิ่นไทยจะเรียกภาษา
และชาติพันธุ์ตนเองว่า “คแม-ลือ” ซึ่งแปลว่า “เขมรสูง”  เรียกภาษาเขมรและชาวเขมรในประเทศ
กัมพูชาว่า”คแม-กรอม”  แปลว่า  เขมรต่ า”  และเรียกคนไทยที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ว่า  “ซีม”  
ซึ่งตรงกับค าว่า  “สยาม  ในภาษาไทย” ในบางอ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา  อุบลราชธานี  
มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  และมีในบางเขตของภาคตะวันออก  คือ ในอ าเภอของจังหวัดปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา  กล่าวโดยทั่วไปแล้วเขมรและกูยคล้ายกันมาก  ผิดแต่พวก
เขมรมักจะมีผิวคล้ ากว่ากูย  และมักไว้หนวดเครารุ่มร่าม ส่วนความเป็นอยู่ การนับถือศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม จะมีส่วนคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของไทย หรือของไทยลาว



๕๖ 
 

มาก เพราะต่างก็อยู่ในวัฒนธรรมแบบพุทธศาสนาและสังคมชาวนาเหมือนกัน  แต่ความเชื่อบางอย่าง
ที่มีความแตกต่างกันออกไป  ส าหรับเขมรยังคงรักษาภาษาของตนไว้อย่างดี  ผิดกับพวกกวยซึ่งละเลย
ภาษาพูดของตนเอง  
 ๒.๘.๔.๔ ประเภทการแบ่งภาษาของชาติพันธุ์ 
       จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของกลุ่มภาษาชาติพันธุ์การจัดกลุ่มภาษาของ
ชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคนี้เพ่ือให้ทราบที่มาและกระจายตัวอยู่ของชนเผ่า จ าเป็นต้องศึกษาถึงภาษาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามตระกูลภาษาหลักแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มดังนี ้
      ๑.ภาษาตระกูลไท (Tai Language Family)  มีจ านวน ๒๔ กลุ่มภาษานับรวมภาษา
หลักและภาษาถิ่นย่อย  เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีผู้พูดเป็นจ านวนมาก  และการพิจารณาสถานะว่าเป็น
ภาษาหลัก  หรือภาษาถิ่นย่อยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ทางสังคมและทางการเมือง  ภาษาตระกูลนี้เป็นภาษา
พูดของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นกลุ่มภาษา
ตระกูลที่มีการกระจายไปในส่วนต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และยังพบผู้พูดภาษา
ตระกูลไท  ในพม่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เวียดนาม  และจีน  รวมทั้งบางหมู่บ้าน
ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 
       ๒.ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก  (Austroasiatic Language Family)  หรือกลุ่มที่
พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร ดิฟโฟลธ (Diffloth) กล่าวว่า มีจ านวน ๒๒กลุ่มภาษาหลักเป็นกลุ่มชน
ดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภาษาตระกูลนี้มีมากกว่า ๑๕๐ ภาษากระจายอยู่ในบริเวณกว้างทั่ว
ภูมิภาคนี้ ภาษาเหล่านี้มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ และความเข้าใจในมนุษยชาติ  มีอยู่หนาแน่น
ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้  แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่  (กลุ่มเปียร์ กลุ่มเขมร กลุ่มกะ
ตู) และกลุ่ม มอญ-เขมรใต้ (กลุ่มมอญ กลุ่มอัสเลียน) 
        ๓. ภาษาตระกูลจีน-ธิเบต  (Sino-Tibetan Language family)  มีจ านวน ๑๑ กลุ่ม
ภาษาหลัก  ผู้ที่พูดภาษาตระกูลนี้  เป็นชนกลุ่มใหญ่  อยู่ทางตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ติดต่อกับจีนมีจ านวนกว่า ๒๐๐ภาษา ในราชอาณาจักรไทยพบในภาคเหนือและภาคตะวันตกเป็น
ส่วนมาก  ส่วนภาษาจีนต่างๆ  จะพบในเขตเมือง 
       ๔.ภาษาตระกูลออสโตรเนเซียนหรือมาลาโยโพลีเนเซียน (Austronesian of  Malayo  
Polynesian Language family) มีจ านวน ๓กลุ่มภาษาหลักกลุ่มชนที่ พูดภาษาออสโตรเนเซียน  
ส่วนมากเป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองที่อยู่ในเขตหมู่เกาะทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่  มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  เป็นต้น  ภาษาตระกูลนี้ในประเทศไทย  พบในเขตภาคใต้เป็น     ส่วนใหญ่ 
      ๕.ภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยน (หรือแม้ว-เย้า) (Hmong-Mien or Miao-Yao Language 
family)  มีจ านวน ๒กลุ่มภาษาหลัก  กลุ่มม้ง-เมี่ยน  หรือ  แม้ว-เย้า เป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  
อยู่ทางตอนเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในประเทศไทยพบในภาคเหนือเป็นส่วนมาก 
         กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๕ กลุ่มดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์กันมาแต่อดีตมีประวัติการอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐานไปมา  ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  ด้วย
ปัญหาการท ามาหากิน  ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ  ปัญหาจากสงคราม  ปัญหาภายในประเทศ  ฯลฯ  กลุ่ม
ชนเผ่าที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย  เช่น  ชนเผ่าญ้อ  โยย้  กะเลิง  ผู้ไท  แสก  ฯลฯ  อพยพมาจาก
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ฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง  เข้ามาอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานประเทศไทยปัจจุบัน  กลุ่มชนเผ่ากระเหรี่ยง  ลีซู  
มูเซอ  อาข่า  ม้ง  เมี่ยน  กลุ่มไทลื้อ  ไทยอง  ไทใหญ่  ปลัง  ว้า  ปะหล่อง  ขมุ  ละเม็ด  ฯลฯ    
อพยพจากประเทศจีน  พม่า  ลาวเหนือ  เข้ามาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ  และภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย  เป็นต้น ส่วนกลุ่มมอญ-เขมร  ที่เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติกถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
กระจายตัวอยู่ในบริเวณกว้างในพ้ืนที่ประเทศไทย  สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศ
กัมพูชา  ประเทศฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๒.๑.๔.๕ กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)  
          เป็นเรื่องของวัฒนธรรม  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อย หรือวัฒนธรรมรอง ซึ่ง
งามพิศ สัตย์สงวน๖๓  ได้ให้ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ว่า  เป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมย่อยร่วมกัน  
คือ  มีค่านิยม  ความคิด  อุดมการณ์  ประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนา ระบบสัญลักษณ์และวัฒนธรรม
ด้านอ่ืนๆ ร่วมกัน กลุ่มชาติพันธุ์จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจากวัฒนธรรมใหญ่  และมักจะ
เชื่อมโยงกับการอพยพมาจากประเทศอ่ืน  เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อพยพมาอาศัยอยู่ในสังคมใหม่มัก
มีความส านึกในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Culture Identity)  สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอพยพเข้า
มาในสังคมใหม่เป็นจ านวนมาก และกลุ่มคนเหล่านี้มักจะถูกเลือกปฏิบัติ  และได้รับการปฏิบัติอย่าง
อคติ  แต่เมื่อเวลาผ่านไป ลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆ  อาจยอมรับวัฒนธรรมใหญ่และ
พยายามหาทางเคลื่อนที่ทางชนชั้นสูง  และในที่สุดอาจทิ้ง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน 
                   ๒.๘.๔.๖ ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์   
       การแบ่งภาษาออกเป็นในตระกูลต่างๆ  ดังที่สุวิไล  เปรมศรีรัตน์๖๔ มีความส าคัญ
กล่าวคือ 
          ๑. ภาษาเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมนุษย์  เป็นลักษณะเฉพาะของความเป็นมนุษย์เป็นสิงที่เมื่อได้
ยินได้ฟังสามารถบอกได้ว่าผู้พูดเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ฟังหรือไม่  หรือกลุ่มใด  นอกจากนี้ภาษา
ส่วนมากในแถบเอเชียอาคเนย์หรือในประเทศไทย  มักจะมีความสอดคล้องกับลักษณะความเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์  หรือหากไม่สอดคล้อง  มีการเปลี่ยนแปลง  ก็อาจาสามารถสืบประวัติได้ 
           ๒. ภาษาที่พูดกันในบ้านระหว่าง ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา  มารดา  ลูกหลาน  จะเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญของความเป็นชาติพันธุ์หนึ่งๆ เมื่อใดที่ภาษาพูดในบ้านเปลี่ยนไปเป็นภาษาอ่ืนๆก็
หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ 
          ๓. ภาษาบางครั้งเป็นการยากที่ชาวบ้านจะบอกว่า  ตนเองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด  
เนื่องจากอาจมีปัญหาการเมืองและสงคม แต่ถ้าจะบอกว่าพูดภาษาอะไร หรือเพ่ือนบ้านพูดภาษาอะไร
จะบอกได้ไม่ยาก  ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้ไม่ยากนัก 
         ๔. ภาษาและความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะไม่สอดคล้องกันเสมอไป แต่การที่มีความรู้
เกี่ยวกับภาษาพูดที่กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ ใช้อยู่ ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมก  และเป็นกุญแจน าไป สู่
ความเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์

                                                           

 ๖๓งามพิศ  สัตย์สงวน. หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๔๕,หน้า ๓๔-๓๖.   
 ๖๔สุวิไล  เปรมศรีรัตน์.โครงการวิจัยภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  ในประเทศไทยสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๒),หน้า ๒๖๙-๒๗๖.  
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ต่างๆ  จะท าให้เกิดความม่ันใจในตัวเอง  มีก าลังใจในการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญ 
 ๒.๔.๕ สภาพการท่องเที่ยว 

        การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์  มีก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ
ทางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ที่
เกิดขึ้นในจุดต่างๆ ตามพ้ืนที่  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดท่องเที่ยวตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ ความมีชื่อเสียงเก่ียวกับข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม 
และช้าง อาทิเช่น การมีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองช้าง การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
การมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานและส่งออกขายไปทั่วโลก การได้รับคัดเลือก
ให้ออกแบบและทอผ้าไหมส าหรับตัดเสื้อให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจ APEC นอกจากนี้สุรินทร์ยังเป็นดินแดน
ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง “อารยธรรมขอมโบราณ” มี
ปราสาทที่เก่าแก่ประมาณ ๓๘ แห่งกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ปราสาทยายเหงา  ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ อ.สังขะ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ที่ค้นพบในประเทศ
ไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท
และกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ.พนมดงรัก ตั้งอยู่ในเขตชายแดนและเป็นจุดเชื่อมต่อ ตาม
รอยเส้นทางอารยธรรมของโบราณที่ส าคัญ เป็นต้น สถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัด ปี ๒๕๕๑ มีจ านวน 
๕๘๓,๑๒๘ คน (เป็นซาวไทย ๕๗๒,๙๙๓ คน และชาวต่างประเทศ ๑๐,๑๓๕ คน) กลายเป็นจุด
เชื่อมต่อของ “อารยธรรมของมโบราณ”การเป็นเมืองที่ติดต่อกับชายแดนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศ
กัมพูซา มีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเป็นประตูสู่แหล่งทองเที่ยวระดับโลก  อย่างปราสาทหินนครวัด 
นครธม ในกัมพูชาจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เหล่านี้ล้วนท าให้
ชื่อของจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักในระดับโลก๖๕ 
 

๒.๔.๖ ภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ 
       ๑.ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๓  องศา  และ ๑๐๕  องศาตะวันออก และอยู่ในระหว่างเส้นรุ้งที่  ๑๔  
องศาที่ ๑๖  องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๔๒๐  กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ  โดยเส้นทาง
รถยนต์โชคชัย – เดชอุดมห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๔๕๐  กิโลเมตร  สูงจากระดับน้ าทะเล  ๑๕๐๐ 
– ๑๘๐๐ ฟุต  เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา  โดยมีทิวเขาพนมดงรักกั้นเขตแดน
ตลอดทางทิศใต้  มีช่องทางขึ้นลงข้ามเทือกเขาระหว่างประเทศไทยกับ กัมพูชาหลายช่อง  ความยาว
ตามแนวชายแดนประมาณ  ๙๐  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  ๘. ๑๔๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ 
ประมาณ ๕,๐๗๗,๕๓๕ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืน  คือ  ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอเกษตร
วิสัย  และอ าเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีล าห้วยพลับพลา
กั้นเขตแดน  ทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชามีทิวเขาพนมดงรักกั้นเขตแดน  ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อ าเภอขุขันธ์  อ าเภออุทุมพรพิสัย  อ าเภอห้วยราชทับทัน  อ าเภอราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  มีล า
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ห้วยทับทันก้นเป็นเขตแดน  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอกระสัง  อ าเภอประโคนชัย  และอ าเภอสตึก  
จังหวัดบุรีรัมย์  มีล าน้ าชีกั้นเขตแดน  สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่
ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๑๒๔.๐๕๖ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 
๕,๐๗๗,๕๓๕ ไร่) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 
และจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัด
บุรีรัมย์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ บัวเชด สังขะ กาบ
เชิง และพนมดงรัก ความยาวตลอดแนวชายแดนประมาณ ๙๐ กิโลเมตร๖๖ 

๒.ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดสุรินทร์แบ่งออกเป็น  ๒  ตอน คือตอนเหนือซึ่งเป็นเขต
ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามเป็นที่ราบลุ่ม   มีป่าโปร่งทุ่งหญ้าใหญ่เป็นบางตอน  
มีแม่น้ ามูลไหลผ่าน  ส่วนทางตอนใต้ซึ่งติดต่อกับประเทศกัมพูชา  เป็นลุ่มๆ  ดอนๆ  มีป่าทึบ
สลับซับซ้อนมากมายนัก  แม่น าสายส าคัญที่หลผ่านจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่  แม่น้ ามูล  ไหลผ่านอ าเภอ
ชุมพลบุรี   อ าเภอท่าตูม  อ าเภอรัตนบุรี  แม่น้ าสายนี้มีประโยชน์ต่อการเกษตร  การเพราะปลูก  การ
คมนาคมนอกจากนั้นยังมีแม่น้ าซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุด  ในจังหวัดสุรินทร์  และล าห้วยต่างๆ  ไหล
ผ่านลงสู่แม่น้ าชีอีกด้วยนอกจากแหล่งน้ าตามที่กล่าวมาแล้ว  รัฐบาลยังได้จัดสร้างโครงชลประทาน
หลวงขึ้นคือ โครงการชลประทานหลวงห้วยเสนง  อยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองสุรินทร์เป็นโครงการส่งน้ า
และทดน้ าให้เป็นประโยชน์แก่เนื้อที่นา ประมาณ  ๔๘,๑๘๐  ไร่๖๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           

๖๖ http://wwwsurin.go.th/saparbsusin, ๒ศิ/ June/๕๕. 
๖๗เครือจิต  ศรีบุญนาค, แกลมอ  การฟ้อนร าในพิธีกรรมของชาวไทยกุย, รายงานกาวิจัยสถาบันราชภัฏ

สุรินทร์, ๒๕๓๙ ),หน้า ๒๑. 



๖๐ 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะทีมงานวิจัย ได้ใช้กระบวนการวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)วิธีการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยภาคสนามเพ่ือความสมบูรณ์ในด าเนินการวิจัยใน
กระบวนการวิจัยลักษณะนี้ ได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัยไว้เพ่ือหาความรู้หรือข้อค้นพบแล้วน า
ความรู้หรือข้อค้นหาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าว
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
โบราณจังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methods) โดยใช้แหล่งของข้อมูลจาก ๒ แหล่งด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาเชิง
เอกสาร (Document Study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน เอกสาร หนังสือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสิ่งพิมพ์เพ่ือสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดสุรินทร์ แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมารูปแบบและการศึกษาในภาคสนาม 
(Field Study) เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบการท่องเที่ยวปราสาทขอมในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์
พร้อมกับสรุปผลการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ จะใช้ในการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปรสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ ตามขอบเขตเชิงเนื้อหาในขอบข่ายวัตถุประสงค์เนื่องด้วย
ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปเป็นสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณในจังหวัดสุรินทร์ 
 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาพร้อมก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการท าการศึกษาวิจัย
โดยได้ท าการส ารวจพร้อมทั้งเก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวศึกษาถึงการ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมีความสมบูรณ์ อันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขอมของจังหวัดสุรินทร์การเลือก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท เหล่านี้ได้ท าการเลือกเป็นรายกรณี (Case Study) ตามเกณฑ์
ของกรอบที่ต้องการพัฒนาและเป็นพ้ืนที่ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้การพัฒนาต่อยอดเพ่ือเสริมห้เกิดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทในท้องถิ่นโดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวตั้งอยู่
ในเขตของจังหวัดต่างๆ โดยวิจัยได้ก าหนดพื้นที่เพ่ือการวิจัย 



๖๑ 
 

 
 
 ๑.๑ ปราสาทภูมิโปน     ต าบลดม           อ าเภอสังขะ         จังหวัดสุรินทร์ 
 ๑.๒ ปราสาทตาควาย    ต าบลบักได        อ าเภอพนมดงรัก   จังหวัดสุรินทร์  
 ๑.๓ ปราสาทบ้านไพร    ต าบลเชื้อเพลิง    อ าเภอปราสาท      จังหวัดสุรินทร์ 
            ๑.๔  ปราสาทบ้านพลวง   ต าบลบ้านพลวง   อ าเภอปราสาท     จังหวัดสุรินทร์ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
       ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ของแต่ละ
แหล่งกรณีศึกษาที่ ๔ ที่ ได้แก่ ได้แก่ พ้ืนที่ปราสาท ภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปราสาทตาควาย  ต าบลบักได  อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทบ้านไพร ต าบลเชื้อเพลิง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์และปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวั ด
สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเจาะจงเลือกจ านวนของผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และ
เลือกแบบเจาะจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละแหล่งๆ ละดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ้ืนที่สุรินทร์)   จ านวน   ๒   คน 
 ๒. ผู้น าชุมชน ๔ ชุมชนๆ ละ  ๒ คน   จ านวน   ๘   คน 
 ๓. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ๔   พ้ืนที่ๆ ละ  ๒ คน จ านวน   ๘   คน 
           จ านวน  ๑๘  คน 
 ประเด็นเนื้อหาการวิจัย 
                   การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัด
สุรินทร์ ได้ก าหนดตามกรอบ ๑.ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ๒.ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ๓.การพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ผลลัพธจะออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงการเดินทางเที่ยวชม
และสารสนเทศเพ่ือการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือปราสาทขอมโบราณ  ได้แก่ ที่
พัก ร้านอาหารแหล่งสินค้าการท่องเที่ยวรวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเที่ยวชม ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้รับความรู้และซาบซึ้งในการเที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวปราสาทของปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ 
 ๑. ได้ข้อมูลประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท 
 ๒. ได้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทสุรินทร์ 
 ๓. นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 
 ๔. องค์ความรู้ทางประวัติความเป็นมาของปราสาทและประเพณีท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
 ๕ .ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 ๖. นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท 
 ๗ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศท่ีได้จากนวัตกรรม 
 



๖๒ 
 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพเพ่ือ
ความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลหลายลักษณะดังกล่าว  ดังนั้นผู้วิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือในเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต ดังนั้นเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากต้องเดินทางไปเก็บข้อมูล
ทั้ง ๔ พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านไพล ปราสาท
ตาเหมือนและปราสาทภูมิโปน เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นการตรวจสอบข้อมูล โดย
คณะผู้วิจัย (Investigators Triangulation) คณะทีมนักวิจัย มีจ านวน ๕ คน ไดเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือ
ท าการศึกษา สังเกตและท าการสัมภาษณ์พร้อมกับเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณในจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่ท าการศึกษาพร้อมกับ
การสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่
จะเกิดกับการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ใช้อุปกรณ์เสริมอันเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ทันสมัยด้วยดังนี้  
         ๑.แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ถือว่าเป็นเครื่องมือชั้นรองลงจากผู้วิจัยที่ถือเป็น
เครื่องมือหลัก ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ อันได้แก่ เพ่ือการประกอบและเป็นแนวทางในการเก็บ
ข้อมูลเชิงสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณด้าน
บริบทพื้นที่และความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์  
       ๒.แบบสัมภาษณ์ ด้านสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ด้านสารสนเทศและระบบ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาสารสนเทศและ
ระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 
       ๓.เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (VDO) เป็น
อุปกรณ์หลักๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาพและเสียง เนื่องด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในราย
ประเด็นนั้น จะใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงเพ่ือกันข้อผิดพลาดอันจะเกิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเพ่ือ
ยืนยันข้อมูลซ้ าในลักษณะของการไม่ชัดเจนในค าตอบด้วย ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวนั้นจะเป็น
และส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบหรือสร้างเว็บไซต์เพ่ือความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาภาพและเสียงพร้อม
ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศเป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 ตารางที่ ๑ แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์วิธีการและผู้ให้ข้อมูล 
  

ข้อ วัตถุประสงค์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบท 

พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

-  ผู้น าชุมชน 
-  เจ้าหน้าที่ ททท. 
-  เจ้าหน้าที่ อบต. 

- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
- เอกสาร 

2. เพ่ือศึกษาสารสนเทศและระบบการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

-  ผู้น าชุมชน 
-  เจ้าหน้าที่ ททท. 
-  เจ้าหน้าที่ อบต. 

- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
-  เอกสาร 

3. เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่ง
ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

-  คณะนักวิจัย 
 

- ประชุมกลุ่มย่อย 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกันอันได้แก่   
      1. จากเอกสาร ได้ศึกษาจากเอกสารในรูปแบบของหนังสือ ต ารา วารสาร งานวิจัย
และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมกับแนวความคิดต่างๆ เพ่ือเป็น
สารสนเทศในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยให้มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
      2. การสัมภาษณ์ (Survey and In-Depth Interview) เป็นการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นแบบมีโครงสร้างพร้อมเก็บภาพประกอบในคราวเดียวกันนั้นก็ได้อาศัยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วยในการเก็บข้อมูลรายประเด็นที่ส าคัญๆส่วนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวก็
เพ่ือสรุปหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป็นการ
สนทนาโต้ตอบสอบถามอย่างไม่เป็นทางการหรือแบบเป็นกันเองและพร้อมกับท าการบันทึกเสียงเพ่ือ
กันข้อผิดพลาดด้วย 
       3. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
จะถูกใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมในฤดูกาลแห่ งการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาหรือฤดูกาลจนกลายเป็นเทศกาลไปแล้ว สิ่งเหล่านี้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการส ารวจและสอบถามหรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์ทักษะการสังเกต จึง
จ าเป็นต้องใช้ร่วมด้วยเสมอทุกครั้งไปและได้ท าการบันทึกการสังเกตจากสถานการณ์จริงไม่ว่ าจะเป็น
เหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่ค้นพบหรือสงสัยเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 ตารางที่ ๒ แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อแยกตามเนื้อหาและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 

ขอบเขตเชิงเน้ือหา ประเด็นค าถาม แหล่งข้อมลู วิธีการเก็บรวบรวม 
1.ด้านประวัตคิวาม
เป็นมาและบริบท 
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาทจังหวัดสุรินทร ์

1.บริบทท่ัวไป 
2.ประวัติความเป็นมา 
ของแหล่งท่องเที่ยว 
3.บริบทพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

-  ผู้น าชุมชน 
-  เจ้าหน้าท่ี ททท. 
-  เจ้าหน้าท่ี อบต. 

- การสัมภาษณ ์
- การสังเกต 
-  เอกสาร 

2.ด้านสารสนเทศและ
ระบบการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาท 

1.การเข้าถึงและสารสนเทศ 
2.ที่พักการท่องเที่ยว 
3.ร้านอาหาร 
4.ร้านขายของที่ระลึก 
5.สิ่งอ านวยความสะดวก 
6.สารสนเทศการเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยว 

-  ผู้น าชุมชน 
-  เจ้าหน้าท่ี ททท. 
-  เจ้าหน้าท่ี อบต. 

- การสัมภาษณ ์
- การสังเกต 
-  เอกสาร 

    
3.ด้านการพัฒนาระบบ 
GPS แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาท 

1.สื่อเพิ่มเตมิ Google map 
2.สื่อสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
 

-  คณะนักวิจัย 
-  
 

- การประชุมกลุ่ม 

  

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เทคนิคการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยแบบสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยอาศัยแหล่งเวลา แหล่งของสถานที่และ
ของบุคคล เพ่ือพิสูจน์และท าการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้วิจัยให้มีความถูกต้องแม่นย านอกจากนี้แล้ว
ผู้ท าการวิจัยยังได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้านผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลอีกด้วย ( Investigators 
triangulation) ไม่เพียงแต่เป็นการสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมเท่านั้นเพ่ือเป็นการยืนยันว่า
ข้อมูลที่ได้นั้นตรงกันมากน้อยเพียงใดหากมีคณะทีมนักวิจัยช่วยส ารวจ สังเกตและสัมภาษณ์ร่วมด้วย 
เป็นต้นถือเป็นการการตรวจสอบข้อมูลอีกทางหนึ่งพร้อมกันนั้นเอกสารชั้นรองที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย
เพ่ือสังเคราะห์ความรู้ก็ต้องท าตรวจสอบจากแหล่งที่ มาด้วยอีกเช่น เดียวกัน (Resources 
Triangulation) กาวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแยกวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้านตามลักษณะหรือกระบวนการ
ของการวิจัยเชิงส ารวจ โดยเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และการ
สังเกตการณ์นั้นจะวิเคราะห์ โดยการอธิบายประกอบเหตุผล (Descriptive Analysis) ส่วนเอกสาร
จากหลายแหล่งที่รวบรวมมาได้จะท าการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) หรือการศึกษาเชิง
เอกสาร (Documentary Study) และข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 



๖๕ 
 

       โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยสรุปตามสาระส าคัญ
ด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธรการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
       1. ขั้นตอนของศึกษา ด้านประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เมื่อได้
ข้อมูลพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวด้านประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริบททั่วไปประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 
บริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นข้อสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการสร้าง
พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นสื่อเพ่ิมเติม Google Map สื่อสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว  
       2. ขั้นตอนการศึกษาด้านสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เมื่อได้ข้อมูล 
อันเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่เกี่ยวกับ การเข้าถึงและสารสนเทศ ที่พักการท่องเที่ยว  ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก สิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อสารสนเทศการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 
       3 ด าเนินการออกแบบและพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้นการพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวเชิงเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ โดยพัฒนาไปเป็นสื่อเพ่ิมเติม Google Map สื่อสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
 
๓.๖ สรุปกระบวนการวิจัย 
       การรายงานผลการวิจัยครั้งนี้ การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยาย
เหตุการณ์ เพ่ือให้เห็นรูปแบบ กระบวนการ เพ่ือน าไปใช้ในระดับนโยบายระดับชุมชน องค์กรและ
ปัจเจกบุคคล ผู้วิจัยจะใช้การอธิบายการสรุปผลและรายงานในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์  
(Descriptive Analysis) พร้อมกับการน าเสนอสื่อสารสนเทศการท่องเที่ยว (GPS) เพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณจังหวัดสุรินทร์และสามารถใช้ในการเผยแพร่แก่หน่วยงานทางการ
ท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในแหล่งที่เป็นพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

บทท่ี ๔  
ผลการศึกษาวิเคราะห ์

  
                  จากการศึกษา ประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาท ในบริบทพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ ตามพ้ืนที่ก าหนดและ และได้ศึกษา สารสนเทศ 
และระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงส ารวจบริบท
พ้ืนที่เบื้องต้น และได้ลงสัมภาษณ์บุคคลผู้สามารถให้ข้อมูลได้ เพ่ือก าหนดในแนวทางด้านการพัฒนา
ระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลส าคัญและ
เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ จากผลวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มปราสาท แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรม สามารถก าหนดปัญหา และทราบข้อมูลเบื้องต้น เพ่ื อการพัฒนา และเห็น
ความส าคัญ จึงขอเสนอผลการศึกษาวิจัย ดังนี้  
 

 

๔.๑ ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 
 ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว 
        ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้าง
ปราสาท ลักษณะรูปแบบปราสาท  ความส าคัญของการสร้างปราสาท  วัสดุการสร้างปราสาท แผนผัง
รูปแบบ  องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของปราสาทขอม ผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ือให้ทราบถึงประวัติความ
เป็นมา และฐานคติการสร้างปราสาทขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้ 

       ๑.การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์   
        มีก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของทางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์มี

จุดเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณี   ที่ เกิดขึ้นในจุดต่างๆ ตามพ้ืนที่  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดท่องเที่ยวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ ความมีชื่อเสียงเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม และช้าง อาทิเช่น การมีช้าง
เลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองช้าง การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ การมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานและส่งออกขายไปทั่วโลก การได้รับคัดเลือกให้ออกแบบและทอผ้าไหม
ส าหรับตัดเสื้อให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจ APEC นอกจากนี้สุรินทร์ยังเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมายาวนานเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง “อารยธรรมขอมโบราณ” มีปราสาทที่เก่าแก่ประมาณ 
๓๘ แห่งกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ปราสาทยายเหงา  ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ.สังขะ สร้างราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ที่ค้นพบในประเทศไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาทและกลุ่มปราสาทตาเมือน 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ.พนมดงรัก ตั้งอยู่ในเขตชายแดนและเป็นจุดเชื่อมต่อ ตามรอยเส้นทางอารยธรรมของ
โบราณที่ส าคัญ เป็นต้น สถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัด ปี ๒๕๕๑ มีจ านวน ๕๘๓,๑๒๘ คน (เป็นซาว
ไทย ๕๗๒,๙๙๓ คน และชาวต่างประเทศ ๑๐,๑๓๕ คน) กลายเป็นจุดเชื่อมต่อของ “อารยธรรมขอ



๖๗ 
 

งมโบราณ”การเป็นเมืองที่ติดต่อกับชายแดนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูซา มีจุดผ่านแดนถาวร
ช่องจอมเป็นประตูสู่แหล่งทองเที่ยวระดับโลก อย่างปราสาทหินนครวัด นครธม ในกัมพูชาจึงเป็น
เสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เหล่านี้ล้วนท าให้ชื่อของจังหวัดสุรินทร์เป็น
ที่รู้จักในระดับโลก๖๘ 

๒.ความเชื่อที่มีต่อการสร้างปราสาทขอม 
         คติการสร้างปราสาทแนวความคิดของพราหมณ์ในการสร้างปราสาท ปราสาทที่เห็น
และปรากฏอยู่อย่างมากมาย ได้เกิดจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ที่มีความเชื่อว่า การสร้าง
ปราสาท เป็นการจ าลองรูปจักรวาลจากสวรรค์สู่พ้ืนโลก โดยเฉพาะการย่อเอาเขาไกรลาส ซึ่ งเป็น
สถานที่ประทับขององค์พระศิวะเทพ ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของจักรวาล 
๖๙ 

        ตามความหมาย ที่มาของรูปแบบและคติการสร้าง ความส าคัญของปราสาทขอม  ค า
ว่า “ปราสาท” (Prasada)  มาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต หมายถึง อาคารที่มีส่วนกลางเป็นห้อง
เรียกว่า “ห้องครรภคฤหะ” หรือ “เรือนธาตุ”  และมีหลังคาเป็นชั้นซ้อนกันหลายชั้นเรียกว่า “เรือน
ชั้นๆ” หลังคาแต่ละชั้นนั้น เป็นการย่อส่วนของปราสาท โดยน ามาซ้อนกันในรูปของสัญลักษณ์ แทน
ความหมายของเรือนฐานันดรสูง ซึ่งให้เป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดา ดังนั้น ปราสาทจึงหมายถึ ง ที่
สถิต ที่อาศัย ที่อยู่หรืออาคารที่เป็นศาสนสถาน เพ่ือประดิษฐานรูปเคารพต่างๆ เพ่ือการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อที่ เป็นพิธีการทางศาสนา ไม่ใช่พระราชมณเฑียร อันเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีความแตกต่างในเรื่องของวัสดุ กล่าวคือ ปราสาทที่เป็นศาสนสถานนั้น 
สร้างด้วยวัสดุ  ที่ มั่ นคงแข็งแรงประเภทอิฐหรือหิน ส่วนพระราชมณเฑียร ที่ ประทับของ
พระมหากษัตริย์ สร้างด้วยไม้ทั้งสิ้น 

          ปราสาทขอม จึงมีความหมายถึง อาคารที่สร้างข้ึนในวัฒนธรรมขอม หรือเขมรโบราณ 
เพ่ือใช้เป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพรามหณ์ ฮินดู  ส่วนค าว่า “ปราสาทขอม
ในประเทศไทย” นั้น หมายถึง อาคารทรงปราสาทในวัฒนธรรมขอม ที่พบในดินแดนไทยในปัจจุบัน 
ซึ่งดินแดนเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอม รวมทั้งบางส่วนได้มีการรับอิทธิพลทาง
ศาสนาพรามหณ์ ฮินดู  และงานศิลปกรรมขอมมาสร้าง โดยคนในท้องถิ่นแต่เดิมมักเรียกงานศิลปะ
ของวัฒนธรรมขอมในประเทศไทยว่า “ศิลปะลพบุรี” เนื่องจากเชื่อว่า เมืองลพบุรี เคยเป็นเมือง
ศูนย์กลางของขอมในประเทศไทย ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ และมีลักษณะของงาน
ศิลปกรรมบางอย่าง ที่แตกต่างจากศิลปะขอม แต่ในปัจจุบันนิยมเรียกว่า “ศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทย” เพราะเป็นค ารวมที่ครอบคลุมพ้ืนที่และระยะเวลามากกว่า กล่าวคือ  พ้ืนที่ของประเทศไทย ที่
รับวัฒนธรรมขอมอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘  เป็นต้น 

๓.ลักษณะรูปแบบของปราสาทขอม   

                                                           
๖๘ http://wwwsurin.go.th/saparbsusin,ศิ.htm ๒๔/ June/๕๕ 
๖๙ พระมหาถนอม  อานนฺโท,คุณค่ำและอิทธิพลของปรำสำทขอม,พิมพ์ครั้งที่ ๑ นครปฐม พิมพ์ที่สาละ

พิมพการ,๒๕๖๐,หน้า ๘๔-๘๕  

http://wwwsurin.go.th/saparbsusin,ศิ.htm%2024/
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        อาคารทรงปราสาทที่ใช้เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมขอม มีที่มาจากอินเดีย กล่าวคือ 
ชาวอินเดียได้สร้างปราสาทขึ้น เพ่ือประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนา เรียกว่า เทวาลัย โดยสร้างเป็น
อาคารที่มีหลังคาซ้อนชั้นขึ้นไปหลายๆชั้น แต่ละชั้นมีการ ประดับอาคารจ าลอง สามารถแยกออกเป็น 
๒ สายวัฒนธรรม ได้แก่ อินเดียภาคเหนือ เรียกว่า “ทรงศิขร” (สิ-ขะ-ระ) คือ ปราสาทที่มีหลังคารูป
โค้งสูง ส่วนในอินเดียภาคใต้ เรียกว่า “ทรงวิมาน” คือ ปราสาทที่มีหลังคาซ้อนเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมัก
ประดับอาคาร จ าลองจากรูปแบบของปราสาทขอม ในระยะแรกเชื่อกันว่า ได้รับอิทธิพลของทรงศิขร 
จากอินเดียภาคเหนือ ส่วนทรงวิมานนั้น ส่งอิทธิพลมายังศิลปะชวา ต่อมาภายหลังช่างขอมได้น าเอา
รูปแบบทั้ง ๒ สายวัฒนธรรม มาผสมผสานกัน จนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเองขึ้น  อาทิเช่น
ปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ เป็นศิลปะที่ได้รับการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งนี้อาจเป็นศิลปะแบบ
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมขอมแบบดั้งเดิม และผสมผสานกับศิลปะที่ได้รับมาจากอินเดียด้วยส่วนหนึ่ง
เมื่อมาผสมผสานกันเข้าจึงกลายเป็นศิลปะเฉพาะขึ้นมาในที่สุด 

ในด้านคติการสร้างปราสาท จากที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่างๆได้กล่าวไว้ดังนี้ 
          การสร้างสถานที่เคารพที่เป็นลักษณะอาคารทรงปราสาทมาจากฐานคติความเชื่อของ

อินเดียได้กล่าวว่า เทพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ อันเป็นแกนกลางของจักรวาล ซึ่งอยู่บน
สวรรค์ การสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจ าลองเขาพระสุเมรุมายังโลกมนุษย์ เพ่ือเป็นที่สถิตของ
เทพเจ้า   และมีการสร้างรูปเคารพของเทพเจ้าขึ้น เพ่ือประดิษฐานไว้ภ ายใน โดยตัวปราสาทมี
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนความหมายของเขาพระสุเมรุ เช่น มีปราสาทประธานตรงกลาง มีปราสาท
บริวารล้อมรอบ ถัดออกมามีสระน้ า และก าแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง การที่ท าหลังคาปราสาทเป็น
เรือนซ้อนชั้นก็หมายถึง สวรรค์หรือวิมานของเทพเทวดา ด้วยเหตุที่เป็นการจ าลองจักรวาลมาไว้บน
โลกมนุษย์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า จึงต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ ตามที่ก าหนดไว้ในคัมภีร์ทางศาสนา
อย่างเคร่งครัด ตัวปราสาทจึงมีขนาดใหญ่โต และใช้เวลาก่อสร้างที่นานมาก 

๔.ความส าคัญของการสร้างปราสาท   
           ด้วยเหตุที่ปราสาทขอม คือ ศูนย์กลางของจักรวาลดังนั้น ตัวปราสาทและเขตศาสน

สถานจึงถือว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และใช้ในความหมายที่เป็นศูนย์กลางของเมืองหรือชุมชน 
ปราสาทเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ท าพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งในศาสนาฮินดูจะมีพราหมณ์
เป็นผู้ท าพิธี เช่น การสรงน้ ารูปเคารพที่อยู่ภายในห้องครรภคฤหะ น้ าที่สรงแล้วจะไหลออกมาทางท่อ
น้ าเรียกว่า ท่อโสมสูตร ซึ่งต่อออกมาภายนอกตัวปราสาท เพ่ือที่ชาวบ้านจะได้น าน้ าศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ 
นอกเหนือจากปราสาทที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้ว การสร้างสระน้ าและบาราย (สระน้ าขนาด
ใหญ่) ก็เป็นส่วนหนึ่งของปราสาท เพื่อเป็นอ่างเก็บน้ า ส าหรับชุมชน ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้น การ
สร้างปราสาทจึงเป็นภาระส าคัญของพระมหากษัตริย์ ที่เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว ต้องสร้างขึ้น เพ่ืออุทิศ
ให้แก่บรรพบุรุษ หรือให้แก่พระองค์เอง และสร้างบารายให้แก่ประชาชน การสร้างปราสาทที่มีขนาด
ใหญ่จึงแสดงให้เห็นถึงบุญบารมี และพระราชอ านาจของกษัตริย์แต่ละพระองค์ด้วย๗๐ 

                                                           
๗๐ สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ , เล่มที่ ๓๐ , เรื่องที่ ๓, ปราสาทขอมในประเทศไทย , ความหมาย 

ที่มาของรูปแบบ คติกำรสร้ำง และควำมส ำคัญของปรำสำทขอม,๒๕๔๒.kanchanapisek.or.th/kp๖/
sub/book/book.php?book=๓๐&chap=๓&page=t๓๐... 
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         การสร้างอาคารทรงปราสาทก็หมายถึง สวรรค์หรือวิมานของเทพเทวดานั่นเอง ด้วย
เหตุที่ เป็นการจ าลองจักรวาลมาไว้บนโลกมนุษย์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า จึงต้องมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ ตามที่ก าหนดไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ตัวปราสาทจึงมีขนาดใหญ่โต และใช้
เวลาก่อสร้างยาวนาน และมีความเชื่อที่ว่าการสร้างปราสาทเพ่ือถวายแด่เทพเจ้านี้จะบังเกิดบุญบารมี
อันยิ่งใหญ่ 

 
๕.วัสดุท่ีใช้ในการสร้างปราสาท 

         การสร้างปราสาทในยุคสมัยขอมจะใช้วัสดุประเภทไม้ อิฐ หิน ส่วนใหญ่ เป็นหินทราย 
และศิลาแลงในการก่อสร้าง  

         ๑.ไม้  ถือเป็นวัสดุพ้ืนฐานที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารโดยทั่วไป จากหลักฐานการสร้าง
ปราสาทที่ใช้เป็นศาสนสถานในอินเดีย ระยะเริ่มแรกนั้นสร้างด้วยไม้ แต่ไม้เป็นวัสดุที่ผุพังได้ง่าย จึงไม่
เหลือหลักฐานให้ศึกษา ต่อมาจึงก่อด้วยอิฐหรือหิน แต่ก็ยังสังเกตได้ว่า อาคารหรือลวดลายใน
ระยะแรกนั้น มักสร้างหรือสลักเลียนแบบเครื่องไม้ อาคารในวัฒนธรรมขอมก็เช่นเดียวกัน ระยะแรก
พบว่า สร้างเลียนแบบเครื่องไม้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางอย่างใช้ไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น 
กรอบประตู ประตู หน้าต่าง เพดาน รวมทั้งโครงหลังคาที่เป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องก็มี 

           ๒.อิฐ เป็นวัสดุที่ใช้สร้างปราสาทขอมในระยะแรกเริ่ม ได้แก่ สมัยก่อนเมืองพระนคร 
ถึงสมัยเมืองพระนครตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔)  ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ จึงเริ่มมีความ
นิยมสร้างปราสาทด้วยหินทราย วิธีการก่ออิฐในปราสาทขอมนั้น จะมีลักษณะเฉพาะคือ ใช้อิฐขนาด
เล็ก การก่อเป็นแบบไม่สอปูน มีการขัดแผ่นอิฐก่อนน ามาเรียง ต่อกันแน่นจนแทบเป็นแผ่นเดียวกัน 
โดยสันนิษฐานว่า เชื่อมด้วยยางไม้ เสร็จแล้วจะขัดผิวอิฐจนเรียบ ในส่วนที่ต้องการลวดลายจะสลักลง
ไปบนเนื้ออิฐส่วนหนึ่ง และอีกส่วน หนึ่งจะปั้นปูนทับลงไป ปราสาทที่สร้างด้วยอิฐมีส่วนที่ใช้หิน
ประกอบด้วย ได้แก่ ส่วนของกรอบประตู เสา และทับหลัง 

           ๓.หิน ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ หินทราย เพราะเป็นวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง หาได้ง่าย 
สลักลวดลายง่าย และมีความงดงาม จึงได้รับความนิยมน ามาสร้างปราสาทขอมมากที่สุด การน าวัสดุ
ประเภทหินมาใช้สร้างปราสาทนั้น ช่างขอมรู้จักมาแล้วตั้งแต่ในยุคแรกเริ่ม เช่นเดียวกับอิฐ  แต่ใน
ระยะแรก น ามาใช้ประกอบ เพื่อความม่ันคงแข็งแรง เช่น ท าเป็นส่วนฐานอาคาร เสา กรอบประตู ทับ
หลัง การสร้างปราสาทด้วยหินทรายเริ่มได้รับความนิยมในสมัยเมืองพระนครตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 
๑๕ เป็นต้นมา จนหมดสมัยที่รุ่งเรืองแห่งอาณาจักรขอมใน ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หลังจากนั้นจึง
กลับมาใช้วัสดุที่เป็นอิฐและเครื่องไม้อีกครั้งหนึ่ง  อาคารที่สร้างด้วยหินไม่ใช้ตัวเชื่อม เช่นเดียวกับอิฐ 
แต่จะใช้น้ าหนักของหินเป็นตัวยึดกันเอง มีส่วนที่ใช้ตัวยึดอยู่บ้างตรงมุมปราสาท โดยจะใช้เหล็กรูปตัว
ไอ (I) หรือตัวที (T) ฝังไว้ภายใน วิธีการก่อสร้าง คือ จะน าหินที่โกลนเป็นเค้าโครงเรียงซ้อนกันขึ้นไป
ก่อน แล้วจึงสลักรายละเอียดของลวดลายต่างๆ ในภายหลัง 

          ๔.ศิลาแลง เป็นวัสดุที่มีความคงทนและ แข็งแรง เมื่ออยู่ใต้ดินจะอ่อนตัวสามารถตัด 
เป็นรูปทรงที่ต้องการได้ง่าย แต่เมื่อสัมผัส กับอากาศแล้วจะแข็งตัว ไม่สามารถตกแต่งเป็นรูปทรงได้ 
ดังนั้น จึงนิยมใช้ศิลาแลงมาท าเป็นส่วนฐานของอาคาร เพราะสามารถรับ น้ าหนักได้ดี อย่างไรก็ตาม 
การน าศิลาแลง มาใช้สร้างปราสาททั้งหลังได้เกิดขึ้นในศิลปะ แบบบายนในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 
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โดยพบในประเทศไทยทั้งในภาคอีสานและภาคกลาง จนถือเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง ของ
วัฒนธรรมขอมศิลปะแบบบายนที่พบในประเทศไทย เหตุที่ในสมัยนี้นิยมใช้ศิลาแลง อาจเป็นเพราะว่า 
เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นและสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว เทคนิคของการสร้างอาคารด้วยศิลา
แลงคือ การตัดมาทั้งก้อนตามขนาดที่ต้องการ น ามาวางซ้อนกัน ฉาบปูนทับ และปั้นลายปูนปั้น 
ประดับส่วนต่างๆ ให้สวยงาม 

๖.แผนผังและรูปแบบ  
ปราสาทขอมจะมีการออกแบบการก่อสร้างอย่างมี
ระเบียบ เนื่องจากคติการสร้างดังกล่าวแล้วข้างต้น 
โดยทั่วไปจะมีแผนผัง ๒ แบบ แบบแรกคือ แผนผัง
แบบล้อมรอบจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีปราสาทประธาน
อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยระเบียงคด อาจมีสระน้ า
และก าแพง ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ศาสนสถานที่สร้างอยู่บนพื้นราบ เช่น ปราสาทเมือง
ต่ า ปราสาทหินพิมาย ส่วนแผนผังแบบที่  ๒ คือ 
แผนผังแบบตรงเข้าสู่จุดศูนย์กลาง ได้แก่ ศาสน

สถานที่อยู่บนภูเขา มีบันไดทางเดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะๆน าขึ้นไปสู่ปราสาทประธานที่อยู่บน
ยอดเขา เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเขาพระวิหาร 

๗.รูปแบบของปราสาทขอม  ที่สมบูรณ์นั้นจะประกอบด้วยก าแพงล้อมรอบศาสน
สถาน ตรงกลางก าแพงมีซุ้มประตูทางเข้าทั้ง ๔ ด้าน เรียกว่า "โคปุระ" ถัดเข้าไปมีสระน้ า อาจเป็นรูป
คล้ายตัวซี (C) ในกรณีที่มีทางเข้า ๒ ทาง หรือรูปคล้ายตัวแอล (L) ในกรณีที่มีทางเข้า ๔ ทาง จนถึง
ก าแพงชั้นในที่ล้อมรอบปราสาทประธาน ซึ่งเรียกว่า "ระเบียงคด" โดยมีโคปุระทั้ง ๔ ด้านเช่นเดียวกัน 
ภายในระเบียงคด เป็นที่ตั้งของปราสาทประธาน ซึ่งอาจเป็นปราสาทหลังเดียวโดดๆ หรือเป็น
ปราสาทหมู่ ๓ หลัง ๕ หลัง หรือ ๖ หลัง ก็ได้ อาจมีอาคารขนาดเล็กมีผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่เรียกว่า 
"บรรณาลัย" เป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ด้านหน้าปราสาทประธานปราสาทขนาดใหญ่ เช่น 
ปราสาทหินพิมาย และปราสาทพนมรุ้ง จะมีส่วนที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ "ทางด าเนิน" มักประดับด้วยเสา ตั้ง
เป็นแนวตลอดทางเดินเรียกว่า เสานางเรียง หรือเสานางจรัล มี  "สะพานนาคราช" ซึ่งมีผังเป็นรูป
กากบาท ราวสะพานท าเป็นล าตัวของพญานาค ๕ เศียร หันหน้าออกแผ่พังพาน ทั้ ง ๔ ทิศ 
เปรียบเสมือนเป็นทางเดินเชื่อม ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ หากเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขา 
จะมีทางเดินเป็นขั้นบันได ทอดขึ้นไปสู่บริเวณท่ีตั้งของปราสาทประธาน 

๘.องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
          ๑.ส่วนฐาน โดยทั่วไปแล้วปราสาทขอม มักตั้งอยู่บนฐานบัวเตี้ยๆ ต่อมาในสมัยของ

ศิลปะแบบบายน ฐานบัวนี้ได้พัฒนามาเป็นรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า "ฐานบัวลูกฟัก" หมายถึง ฐานบัวที่
มีการประดับท้องไม้ด้วยแถบสี่เหลี่ยมคล้ายกับลูกฟัก 

          ๒.ส่วนกลาง ได้แก่ ส่วนของอาคารทรงสี่เหลี่ยม ภายในเป็นห้องประดิษฐานรูปเคารพ 
เรียกว่า "ห้องครรภคฤหะ" (หรือเรือนธาตุ) ส่วนนี้จะท าเป็นอาคารเพ่ิมมุม เพ่ือจะออกมุข และรับกับ
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ซุ้มประตูทางเข้า ด้านหน้าของห้อง ครรภคฤหะมีที่ยื่นออกมาเรียกว่า มณฑป มีตัวเชื่อมส่วนนี้เรียกว่า 
อันตราละ (มุขกระสัน) ส่วนของประตูมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

๓.เสาติดผนัง คือ วงกบกรอบประตู เป็นเสาสี่เหลี่ยมรองรับน้ าหนักของส่วนบน  นิยม
สลักลวดลายอย่างงดงาม เช่น ลายก้านต่อดอก 

๔.เสาประดับกรอบประตู จะอยู่ด้านหน้าวงกบกรอบประตู ท าขึ้น เพ่ือการประดับ
ตกแต่งมากกว่าการรับน้ าหนัก ดังนั้น ตัวเสาประดับกรอบประตูจึงใช้เป็นหลักฐานส าคัญอย่างหนึ่ง ใน
การก าหนดอายุของศาสนสถานแห่งนั้นๆ ตามหลักของวิวัฒนาการทาง ศิลปะ เช่น ในระยะแรกจะ
เป็นเสากลมแบบ อินเดีย ต่อมาท าเป็นเสาแปดเหลี่ยม รวมทั้งการแบ่งส่วนของเสาและการสลัก
ลวดลาย ก็บอกถึงวิวัฒนาการได้เช่นกัน 

๕.ทับหลัง หมายถึง แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่อยู่เหนือกรอบประตูทางเข้า ใน
ลักษณะเดียวกับขื่อ เพ่ือรับน้ าหนักของชั้นหลังคา ทับหลังมี ๒ ประเภท คือ ทับหลังจริง ซึ่งอยู่ชั้นใน 
ท าหน้าที่รับน้ าหนักชั้นหลังคาอย่างแท้จริง และทับหลังประดับ ซึ่งอยู่ชั้นนอก เป็นงานประดับ
สถาปัตยกรรม ซึ่งนิยมสลักลวดลาย และภาพเล่าเรื่องต่างๆ ทับหลังจึงเป็นหลักฐานส าคัญที่สุดอย่าง
หนึ่ง ในการก าหนดอายุศาสนสถานแห่งนั้น และเป็นตัวบอกได้ว่า ศาสนสถานนั้นสร้างขึ้นในศาสนา
และลัทธิใด โดยเฉพาะชิ้นที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ ทับหลังที่อยู่ด้านหน้าของห้องครรภคฤหะ เหตุที่เชื่อว่า 
ทับหลังใช้เป็นตัวก าหนดอายุได้ดีที่สุด เพราะส่วนใหญ่จะสร้างข้ึน พร้อมกับตัวปราสาท และสลักด้วย
ศิลา จึงเป็นสิ่งที่คงทนถาวร รวมทั้งมีภาพเล่าเรื่อง และลวดลายประดับ ที่สามารถบอกวิวัฒนาการได้
เป็นอย่างด ี

๖.หน้าบัน คือ ส่วนของหลังคา รูปทรงสามเหลี่ยมเหนือทับหลัง ในลักษณะเดียวกับ
หน้าจั่ว ตัวกรอบหน้าบันนิยมท าเป็นตัวนาค และเศียรนาค เรียกว่า ซุ้มโค้งเข้าโค้งออกแบบขอม ตัว
หน้าบันนิยมสลักลวดลาย และภาพเล่าเรื่อง โดยทั่วไปจะสัมพันธ์กับภาพเล่าเรื่องบนทับหลัง ซึ่งใช้
เป็นตัวบอกอายุสมัย และบ่งบอกว่า เป็นศาสนสถานในศาสนาและลัทธิใด ด้วยเช่นกัน 

๗.ส่วนยอด  ได้แก่ ส่วนยอดของปราสาทเหนือส่วนเรือนธาตุขึ้นไป ที่ท าเป็นหลังคา
ซ้อนชั้นลดหลั่นกัน เรียกว่า "ชั้นวิมาน" หรือ "ชั้นบัญชร" โดยทั่วไปจะมี ๕ ชั้น แต่ละชั้นมีนาคปัก 
หมายถึง หัวพญานาคประดับที่มุมประธาน แต่ละด้านประดับด้วย  "บันแถลง" หมายถึง รูปจั่ว หรือ
ซุ้มหน้าต่าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของวิมานซึ่งเป็นที่สถิตของเทวดา ส่วนยอดสุดเป็นรูปกลีบบัวเรียก บัว
ทรงคลุ่ม รองรับส่วนยอดที่เรียกชื่อว่า กลศ (กะ-ละ-สะ) มีรูปร่างคล้ายหม้อน้ าเทพมนตร์ในศาสนา
ฮินดู 
 
๔.๒  แนวทางการรวบรวมข้อมูลและการเพ่ิมเติมแหล่งความรู้ ในบริบทการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว 
 ปัจจัยการท่องเที่ยวแบ่งได้ ๗ ประเภท ดังนี้ 
      ๑) สิ่งที่ดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึงสิ่งที่สามารถโน้มน้าวหรือดึงดูด
ใจให้เกิดความน่าสนใจปรารถนาที่จะไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ น่าดึงดูด
เป็นส าคัญ สถานที่นั้น ต้องเป็นจุดที่น่าสนใจและมักนิยมมาเที่ยวกัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ
คือ 



๗๒ 
 

    ๒) สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural  Attraction Factors) ได้แก่
ความงามทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนในพ้ืนที่นั้น เช่น ทะเล หาดทรายขาว สภาพป่า 
สัตว์ป่านานพันธ์  
         ๓) สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical  and  Cultural 
Attraction  Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มาเยือน ในพ้ืนที่นั้น เช่น วัด วัง
พระราชา เมืองโบราณ โบราณวัตถุ สิ่งทักทอ เช่น หวาย  ไม้  ผ้า  หรือเครื่องทอง ต่างๆ เป็นต้น และ
ได้หมายรวมไปทั้ง กิจกรรมต่างๆด้วย เช่น การกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล ผลไม้ อาหาร  ผ้าไหม 
ต่างๆ เป็นต้น  
      ๔) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือท า
ให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ที่ส าคัญนั้นคือ ที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็น แบบ โรงแรม  รี
สอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์  รองลงมาคือ การบริการ และการบริโภคที่จะต้องมีร้านอาหารบริการ
ส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 
     ๕) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง  การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมี
การคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นสะดวก  ปัจจัยในการเลือกการท่องเที่ยวของ
แต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะรับจากการท่องเที่ยว 
โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวบางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายใน
เรื่องของที่พักและอาหาร เป็นต้น  

         การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๓ 
ด้าน คือ 1.ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource)  2.บริการท่องเที่ยว (Tourism 
Service) และ   3.การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market of Tourism) แต่ละองค์ประกอบ
ย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการ
ท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นนั้นเองทั้งนี้การ
ท่องเที่ยวจึงได้เป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็น
ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ย่อมมีจุดหมายของการเดินทางที่
ต่างกัน 
  
              ๖) บริบทของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน  
       การท่องเที่ยว ความหมายของการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย๗๑ 
ได้นิยามของการท่องเที่ยวที่เป็นการยอมรับกันทั่วไปเป็นของ IASET (International Association  
of Experts  in  Tourism) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกับสัมพันธภาพ 
ซึ่งเกิดจากการเดินทางและการพักแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว โดยมิได้ประกอบอาชีพ  
        การท่องเที่ยวเป็นรูปแบบหนึ่งของนันทนาการของมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลา
ว่าง โดยผูกพันกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งนี้เพ่ือผ่อนคลาย

                                                           
๗๑ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย,๒๕๓๖, หน้า๑๒ 



๗๓ 
 

ร่างกายและจิตใจจากกิจกรรม  งานต่างๆ เป็นการสนองความต้องการในการเปลี่ยนบรรยากาศของ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในสังคมเมืองที่ยุ่งยาก ซับซ้อนต่อการหลีกหนีความวุ่นวาย ไปสู่
สภาพรรมชาติ หรือ แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ ทั้งกิจกรรมที่สนุกสนาน และทัศนศึกษา   การสังสรรค์ 
เป็นต้น 

หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย๗๒  ได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า การท่องเที่ยว กับการ
เดินทางไว้ในหนังสือ “ปฐมบทแห่งการท่องเที่ยว” ว่า การท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทาง  ถ้าไม่มี
การเดินทางก็ไม่มีการท่องเที่ยว  ส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Tourism  
Authority  of  Thailand ส่วนการท่องเที่ยวประเทศอังกฤษใช้ชื่อว่า  British  Tourist  Authority 
มีบางค าใช้ค าเดินทางให้มีความหมายถึง  ทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว เช่นองค์การการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เรียกชื่อว่า  International  Union of Official 
Travel Organization (IUOTO)  สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวายที่สอนวิชาการท่องเที่ยว
ที่มีชื่อว่า School  of  Travel  Industry  Management  และสมาคมการท่องเที่ยวส าหรับภาคพ้ืน
แปซิคฟิกได้ชื่อว่า Pacific Area  Travel  Association  
         ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว๗๓  ได้อธิบายถึง  ความหมายค าว่า การท่องเที่ยว
หมายถึง การเดินทางที่ผ่อนคลายความเครียด  แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นการเดินทาง
เพียงชั่วคราว ผู้เดินทางไม่ถูกบังคับให้เดินทาง เป็นต้น  

        สรุป การท่องเที่ยว คือการเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง  โดยมี
จดุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือการแสวงหาสิ่งใหม่และความเพลิดเพลินด้วยความสมัคใจ 
 

๗)วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
          การกระตุ้น ในเรื่องการเดินทางจากแรงกระตุ้นที่แตกต่างกันท าให้ผู้มาท่องเที่ยว

ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว  ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน๗๔ ดังต่อไปนี้ 
         ๑) การท่องเที่ยวที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น  เป็นการท่องเที่ยวเพ่ืออยากพบสิ่ง

แปลกใหม่ๆ อันได้แก่  วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้าน
การเมือง  คมนาคม  ความพิเศษทางวัฒนธรรม สภาพธรรมชาติ โบราณสถาน กล่าวคือ อยากรับรู้
เรื่องราวในสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นต้น  

         ๒) เพ่ือการจาริกแสวงบุญ การได้ไปนมัสการศาสนสถานตามศาสนาของตนเองที่เชื่อว่า 
ส าคัญ รวมไปถึงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา ด้วยเป็นต้น  

                                                           
๗๒ หม่องหลวงตุ้ย ชุมสาย และญิบพัน  พรหมโยชี ปฐมบทแห่งวิชำกำรท่องเที่ยว,(กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๗), หน้า ๔-๖.  
๗๓ ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,กำรท่องเที่ยว,(กรุงเทพมหานคร: กองวิชาการท่องเที่ยว กรมการ

ท่องเที่ยว,๒๕๔๖), หน้า ๔๓ 
๗๔ นิคม  จารุมณี,กำรท่องเที่ยวอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา,๒๕๕๓), หน้า

๔๔. 



๗๔ 
 

         ๓) เพ่ือการท่องเที่ยวในการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือคลาความตึงเครียดจากภารกิจ
ประจ าวัน หรือ หน้าที่การงาน เป็นต้น 

๔) เพ่ืออาชีพและธุรกิจของผู้ท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินทางเพ่ือส ารวจค้นคว้า การ
ประชุมการสัมมนาการดูงานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือเป็นเกียรติศักดิ์ศรีแก่นักท่องเที่ยวเอง 

๕) เพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ในต่างถิ่นต่างแดนมักเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลต่างๆ๗๕  
      การท่องเที่ยวโดยชุมชน  ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อุทยานแห่งชาติกับการท่องเที่ยวภาคอีสาน  ได้กล่าวถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ประชาชน ภายในชุมชนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการปรึกษาหารือ และการตัดสินใจแก้ปัญหา ร่วมกัน 
เพ่ือปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ให้เจริญกว้าหน้ายิ่งขึ้น 
       มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด  กล่าวการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ  การท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็น
องค์ประกอบส าคัญทั้งในด้านการด าเนินการ  การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการจัดการ
ผลประโยชน์ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ประเพณีวัฒนธรรม และ
กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น 
      รชพร  จันทร์สว่าง   ให้ความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่า หมายถึง การท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นชุมชน พ้ืนฐานส าคัญ  คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจั ดการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและ
กระจายรายได้  ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ลักษณะส าคัญการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
     เทิดชาย  ช่วยบ ารุง  กล่าวถึงลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่นในฐานะเจ้าของชุมชนมีการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและพ้ืนที่ของตน  และการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นต้องท าให้สิ่งธรรม
เป็นของพิเศษส าหรับนักท่องเที่ยว 
     พจนา สวนศรี  กล่าวว่าสิ่งส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ  ผลการด าเนินงานการ
ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม นั้นคือ ทางตรง ก่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ในทางอ้อม ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และก่อให้เกิดการพัฒนาสาธารณประโยชน์ของชุมชนต่อไปได้ 
     สินธุ์  สโรบล กล่าวถึงลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า การน าเอาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในท่องถิ่นมาใช้นั้น จะต้องพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ และมี
บทบาทส าคัญในการด าเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ  การวางแผน  และมุ่งเน้น  ให้เกิดความยั่งยืนสู่คน
รุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยส านึกถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็น
ส าคัญ 
 ข้อมูลพื้นฐานของโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

                                                           
๗๕ อ้างแล้ว,ส านักงานการท่องเที่ยว,กำรท่องเท่ียว, หน้า ๔๕. 



๗๕ 
 

การส ารวจพ้ืนที่ปราสาทและการลงเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่โบราณ  ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปของพื้นที่ ที่ตั้งปราสาท ในปัจจุบันพบว่า บ้างปราสาทที่ลงส ารวจมีการพัฒนาในด้านต่างๆ
ขึ้นในรอบปี เกิดขึ้นหลายด้าน และบ้างปราสาทที่ลงส ารวจพ้ืนที่โดยรอบก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลของโบราณสถานแบบพ้ืนฐาน อาคารสถานที่ให้ข้อมูล ห้องน้ า  ร้านค้า
สวัสดีการ ถนนทางเข้าชมปราสาท เป็นต้น จากการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวในบ้างพ้ืนที่มีความแตกต่าง
กันมาทั้งการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้
อธิบายรายละเอียดตามประเด็นต่างๆ  
       
๔.๓  แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้ข้อมูลเบื้องต้น การเข้าถึง
ข้อมูลในพื้นที่บริบทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท 
         

๑.ประวัติความเป็นมาของปราสาทภูมิโปน 
        ปราสาทภูมิโปนสถานที่ตั้งมีประวัติความเป็นมาและ สภาพทั่วไปของปราสาทและ 
ภาพจ าหลักท่ีปรากฏในปราสาท ดังนี้ 

        สถานทั้งของปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อยู่
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสังขะไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒๔ สังขะ-บัวเชด 
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ถนนเป็นคอนกรีดสะดวกกับการเดินทาง มีป้ายบอกทั้งระยะทางการเข้าหา
องค์ปราสาท และหมู่บ้านที่ตั้งของปราสาท 
       ประวัติความเป็นมาของปราสาท ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากซื่อภาษา
เขมร ๒ ค าคือ ภูมิ ซึ่งในภาษาเขมรออกเสียงว่า“ปูม” หมายถึงแผ่นดินหรือสถานที่ และ ปูน ซี่งออก
เสียงว่า“ โปน” แปลว่า“ หลบช่อน” รวมความแล้วมีความหมายว่า“ ที่หลบช่อน” จากความหมาย
ของชื่อมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับประวัติแห่งในเรื่อง“ เนียงเด๊าะทม๗๖ แปลว่า“ นางผู้มี
หน้าอกใหญ่ หรือนมใหญ่” ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมหนีภัย หรือลี้ภัยมาถึง
ปราสาทแห่งนี้ แต่ถูกน ามาพักอาศัย ณ เมืองนี้เพ่ือหลบหนีภัยสงคราม ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาท
อิฐ ๓ หลัง เป็นศิลปะขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๓ ถือว่า
เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดที่พบอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน 
                  ลักษณะขององค์ปราสาท  องค์ปราสาทประกอบด้วยปราสาทที่สร้างด้วยอิฐ ๓ หลัง 
และฐานปราสาทสร้างด้วยศิลาแลง ๑ หลัง ตั้งเรียงกันจากเหนือไปใต้ คือ ๑) ปราสาทอิฐหลังที่ ๑ 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุด มีเเผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุม เหลือเพียงฐานกรอบประตูทางเข้าและผนัง
บางส่วน ๒) ปราสาทอิฐหลังที่ ๒ อยู่ถัดจากปราสาทอิฐหลังที่หนึ่งมาทางทิศใต้ปัจจุบันเหลือเพียงฐาน
และกรอบประตู ๓) ปราสาทอิฐหลังที่ ๓ หรือ ปรางค์ประธานเป็นปราสาทหลังใหญ่ก่อด้วยอิฐถือปูน 
แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ย่อมุม มีบันใดและประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกส่วนอีกสาม
ด้านนอกนี้เป็นประตูหลอก เสากรอบประตูและทับหลังท าด้วยหินทรายภาพที่ปรากฏในปราสาท ได้
                                                           

๗๖ ปริญญา สุขใหญ่ . ภัณฑารักษ์ช านาญการ ผู้ช่วยหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ . ที่ ๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๗๖ 
 

พบลายจ าหลัก และอักษรจารึกต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ลายจ าหลัก ใต้หน้าบันเหนือทับหลังขึ้นไปเป็นลายรูป
ใบไม้ม้วน ๒) อักษรจารึก เมื่อกรมศิลปากรด าเนินการขุดแต่ง ได้พบจารึกภาษาสันสกฤต อักษรปัลวะ 
ซึ่งมีใช้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓  นับเป็นโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมมีอายุเก่าแก่ที่สุด
เท่าท่ีได้ค้นพบในประเทศไทย๗๗ 

สภาพทั่วไปของปราสาทภูมิโปน สภาพโดยทั่วไปของปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิ
โปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสังขะ ไปทางทิศใต้ ตามทาง
หลวงหมายเลขที่ ๒๑๒๔ สังขะ-บัวเชด โดยประมาณ ๑๒ กิโลเมตร    
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ปราสาทภูมิโปน                                            บริเวณปราสาท 
ตามที่ปรากฏในปัจจุบันปราสาทยังคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไปมากกว่าที่เคยเห็น

มา ในบริบททั่วไปภายในปราสาทภูมิโปน ได้เกิดการสร้างถาวรวัตถุเช่น  
         ห้องน้ าที่แบ่งห้อง ชาย-หญิง อย่างชัดเจน เพียงพอต่อการให้บริการ ศาลาจัตุรมุข ๒ 
หลัง ในระนาบเดียวกัน  ศาลพระพิฆเณศวร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างด้วยปูนทาสีน้ าตาล 
สระน้ ากับพุ่มต้นล าเจียดเกิดในบริเวณลานด้านหน้าปราสาทภูมิโปน บ้างช่วงเวลาเย็นจะมีการเล่น
กีฬาของชุมชนในหมู่บ้านที่มาเล่นแตะฟุลบอล มีการรักษาหญิงและดูแลปราสาทให้อยู่ในสภาพเรียน
ร้อยสวยงาม อยู่ตลอดเวลาโดยการจ่ายนักการภารโรง ๒ คน   

 
 
 
 
 
 
 
            
 

            ภายในองค์ปราสาทภูมิโปน                                       บริเวณหน้าปราสาท 
                                                           

๗๗ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์และคณะ ,คุณค่ำและอิทธิพลของกลุ่มปรำสำทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์, หน้า ๒๐  



๗๗ 
 

   การประกอบพิธีกรรมมักเกิดขึ้นในรอบปีจะเป็นการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง
ประจ าปีที่จัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๐ เดือน เมษายนของทุกปีจะมีข้ันตอนการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง ที่
ผสมผสานแบบระหว่างพุทธกับพราหมณ์ เข้าด้วยกัน ทั้งการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
อาทิ การท าบุญ ตั้งบาตร ฟังธรรมฟังเทศน์ของชาวพุทธ และการประกอบพิธีกรรมแบบพราหมณ์ คือ 
การกล่าวบวงสรวงเทวโองการ การร าถวายปราสาท การเซ็นไหว้สังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 
การแสดงเชิงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๐ เมษายนของทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
               
 

         แผ่นป้ายช่วงเทศกาลงานประจ าปี                       แผ่นป้านที่บอกก าหนดการการแสดง                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               แผนป้ายเชิญชมการแสดง                                     การประกาศบอกงานประจ าป ี
                   การลงส ารวจ องค์ปราสาทประกอบด้วยปราสาทที่สร้างด้วยอิฐ ๓ หลัง และฐาน
ปราสาทสร้างด้วยศิลาแลง ๑ หลัง ตั้งเรียงกันจากเหนือไปใต้ คือ ๑) ปราสาทอิฐหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือสุด มีเเผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุม เหลือเพียงฐานกรอบประตูทางเข้าและผนังบางส่วน ๒) 
ปราสาทอิฐหลังที่ ๒ อยู่ถัดจากปราสาทอิฐหลังที่หนึ่งมาทางทิศใต้ปัจจุบันเหลือเพียงฐานและกรอบ
ประตู ๓)ปราสาทอิฐหลังที่ ๓ หรือ ปรางค์ประธานเป็นปราสาทหลังใหญ่ก่อด้วยอิฐถือปูน แผนผังเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ย่อมุม มีบันใดและประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกส่วนอีกสามด้านนอกนี้
เป็นประตูหลอก เสากรอบประตูและทับหลังท าด้วยหินทรายภาพที่ปรากฏในปราสาท ได้พบลาย
จ าหลัก และอักษรจารึกต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ลายจ าหลัก ใต้หน้าบันเหนือทับหลังขึ้นไปเป็นลายรูปใบไม้
ม้วน ๒) อักษรจารึก เมื่อกรมศิลปากรด าเนินการขุดแต่ง ได้พบจารึกภาษาสันสกฤต อักษรปัลวะ ซึ่งมี



๗๘ 
 

ใช้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓  นับเป็นโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ได้
ค้นพบในประเทศไทย มีการจัดตั้งสถานที่ให้บริการที่ครบองค์ประกอบ อาทิ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณปราสาท ทั้งยังมีการร่วมในการจัดงานประจ าปีด้วย มีการสร้างห้องน้ าเพ่ือ
การบริการประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วย และเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ป่าไม้บริเวณปราสาทภู
โปน มีความร่มรื่น สวยงาม ทั้งยังมีการจ้างภารโรง ผู้ท าหน้าที่รักษาความสะอาด ตัดหญ้า และดูแลใน
การฉีดน้ ารดหญ้า เพ่ือความเขียวขจี สวยงาม น่ารื่นร่ม พักผ่อน ภายในบริเวณพ้ืนที่ มีสระน้ าด้านทิศ
ตะวันออก มีต้นเกตุปรากฏเป็นต้นใหญ่ สวยงาม โดยพ้ืนฐานสถานที่ มีการจัดการ ดูแล รักษาโดย
พ้ืนฐาน มีการจัดการค่อนข้างดี และให้ความร่วมมือ หรือ ให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมปราสาทที่ดี 

 ๒.สภาพเศรษฐกิจและบริบทโดยท่ัวไปของพ้ืนที่ 
                    ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ บริบทโดยรอบที่อาศัยโดยรอบของปราสาทภูมิ
โปน  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) ท าส่วน (ส่วนยาก
พารา) ปลูกมันสัมปะหลัง แบบผสมผสาน ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจทางการเกษตรที่หมุนเวียนใน
แต่ละปี ประกรมีรายได้จาก การท านา  น้ ายางพารา และมันส าปะหลัง ถือเป็นอาชีพหลัก ส่วนการ
ท าอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ และหาของป่ามาขาย๗๘ และรับราชการ ได้มาก 
ได้แก่ ข้าราชการครู โรงพยาบาลสังขะ ในตัวเมืองสุรินทร์ และการเข้าท างานในองค์กรบริหารส่วน
ต าบล  ได้แก่  1.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านภูมิโปน อบต. 2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ  
อบต. 3. เทศบาลในตัวอ าเภอสังขะ 4. ข้าราชการครูในท้องถิ่น 5. โรงพยาบาลในอ าเภอสังขะ              
6. โรงพยาบาลในตัวอ าเภอเมือง สุรินทร์ 7. สถานีอนามัย 8. สถานต ารวจ  
            หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน  
               1. บ้านดม      หมู่ 1    ต าบลดม    อ าเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์   
               2. บ้านภูมิคดี  หมู่ 2    ต าบลดม    อ าเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์  
               3. บ้านสนบ   หมู่ 3    ต าบลดม    อ าเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์ 
               4. บ้านสตึง    หมู่ 4    ต าบลดม    อ าเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์ 
               5. บ้านซีจรูก  หมู่ 10 ต าบลดม  อ าเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์  
               6. บ้านปราสาทภูมิโปน  หมู่ 11 ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
               7. บ้านภูมิสวาย หมู่ 13 ต าบลดม อ าเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์  
    โดยมีสถาบันการศึกษา ได้แก่ ต าบลดมมีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
             1.โรงเรียนดมวิทยาคาร  2. โรงเรียนบ้านสนบ 3.โรงเรียนศรีมงคล 4.โรงเรียนเทพอุดม
วิทยา และมีสถาบันทางศาสนา 1. วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 4 แห่ง 2. คริสตจักร 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่
หมู่บ้านเทพอุดม) และมอีงค์กรธุรกิจที่กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่  
           1.ที่รับซื้อข้าวเปลือก 1 แห่ง  2.โรงผลิตน้ าดื่ม,น าแข็ง 1 แห่ง 3. ร้ายขายสินค้าเบ็ดเตล็ด  
6 แห่ง 4.ร้านขายอาหาร  10 แห่ง 5.ร้านตัดผม  2 แห่ง  6. ปั้มน้ ามัน 2 แห่ง  7. ร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ 2 แห่ง   
     
                                                           

 
๗๘ ทศ แม้นผล สอบต. (ผู้น าชุมชน)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสรุินทร์ ,15 

เมษายน 2561 



๗๙ 
 

      
                 ๓. การเข้าถึงคมนาคม ได้แก่ ทางคมนาคมมีถนนลาดยางสายหลักผ่านจากอ าเภอ
สังขะไปอ าเภอบัวเชดอยู่ในสภาพที่สะดวกสบาย แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน
ยังไม่สะดวกเนื่องจากถนนถูกเซาะขาดและส่วนมากเป็นถนนดิน ประกอบด้วย 
                1.ถนนคอนกรีต จ านวน 5 สาย 
                2.ถนนยางแอสฟัลติก จ านวน 2 สาย 
                3.ถนนลูกรัง จ านวน 2 สาย 
               การสาธารณสุข สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง 
                โทรคมนาคม มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง มีห่อกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  3 แห่ง มี
ตู้ไปรษณีย์ 2 แห่ง   
                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวมีสถานีต ารวจ จ านวน 1 แห่ง มี
ต ารวจ จ านวน 56 คน 
               การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกหลังคา และมีการใช้ไฟฟ้าในการหุงต้ม 
และการอ านวยความสะดวดอ่ืน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักรีด และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เป็นต้น  
แม้น ตามถนนหนทาง มีการบริการเสาไฟฟ้า เพ่ือความสว่างแก่นักเดินทางยามค่ าคืนด้วย  
               ด้านแหล่งน้ า มีอ่างเก็บน้ าบ้านดม เพ่ือบรรณเท่าความแห้งแล้ง  มีแหล่งน้ าที่เป็นคลอง 
บริเวณปราสาทภูมิโปน ถือเป็นทางน้ ามาแต่โบราณ มีแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ทั่วถึง มีบริการน้ าประปา 
เกือบทุกหลังคาเรืองได้รับความสะดวกในเรื่องน้ าดื่น น้ าใช้ เช่น มีการขุดเจาะน้ าบาดาลเองบ้าง  การ
ใช้บอน้ าส่วนตัว และน้ าประปาเนื่องในพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ในดินแดนแถบนี้ติดกับ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ยังมีธรรมชาติ ต้นไม้ที่ค้อนข้างมาก ทั้งการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา ด้วย ถือเป็น
พ้ืนที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านป่าไม้  ปรากฏมี ค าขวัญประจ าอ าเภอ “สังขะเมืองสะอาด 
ปราสาทงดงาม ทับทิมสยามศูนย์สี่ เขียวขจีป่าสน” 
                 ๔.สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ทาง ปากต่อปาก ทางทางเว็บไซต์ และ
แผ่นพับ (Brochures) แผ่นพับ ชื่อชุด “Amazing Thailand  Always Amazes You”เที่ยวหัวใจ
ใหม่เมืองไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นแผ่นพับที่จัดท าโดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานจังหวัด
สุรินทร์ โดยเป็นแผ่นพับที่เน้นการน าเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
ภายใต้หัวเรื่องว่า “แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุรินทร์” โดยแผ่นพับจะมีการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกประเภทรวมได้ด้วยกัน โดยมิได้แบ่งออกเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน  เนื่องจากว่า
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยพ้ืนที่การท่องเที่ยวมิได้ลงน้ าหนักไปยังแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็น
พิเศษ  
                  ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งที่พักนักท่องเที่ยง,โฮมสเตย์, บ้านพักธรรมชาติ 
                    จะมีบริการที่พักโรงแรม และโฮมสะเตย์ ในเขตตัวอ าเภอสังขะซึ่งไม่ไกลจากแหล่ ง
ท่องเที่ยวเท่าใดนัก  ราคา เริ่มตั้งแต่ 200 -300 ต่อคืน มีบริการน้ าอุ่น ห้องแอร์  อินเตอร์เน็ต ทีวี 
โทรศัพท์ และอาหาร เครื่องดื่ม๗๙       

                                                           
๗๙ สัมภาษณ์ นิตยา  พัดรัมย์ (เจ้าหน้าท่ีดูแล), ที่ 5  พฤษภาคม 2561  



๘๐ 
 

                   โดยมีร้านอาหารในพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่แนะน า ได้ดังนี้ ร้านอาหารตามหมู่บ้าน 
ประมาณ  10 ร้าน ร้านขายเบ็ดเตร็ดที่จ าเป็น 3 แห่งที่มีบริการนักเที่ยวในด้านความจ าเป็นเบื้องต้น   
                  และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว บริเวณปราสาทภูมิโปน ได้แก่ บริการ
ห้องน้ า ชาย หญิง ที่นั่งพักผ่อนไต้ต้นไมแ้บบธรรมชาติ มีบริการน้ าประปา มีก๊อกน้ า 2 ที่  
                   จากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ยังปราสาทภูมิโปนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
กลุ่มอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัดสุรินทร์ แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้าน
นั้นจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดงให้เห็น สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้กล่าวแล้วข้างต้น แสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น 
ห้องน้ าที่นั่งพักผ่อน หอพระในการกราบไหว้ หรือแม่แต่บริการเที่ยวชมที่โรงเรียนจัดท า เช่น 
มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น แต่ยังไม่เกิดเป็นกิจจะลักษณะเท่าใดนัก พร้อมกันนั้ นก็มีหลายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่ง
เหล่านี้เป็นความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวทั้งสิ้น เป็นต้น 
                 โดยมีสถานที่แนะน าเสนอเพ่ิมเติม ได้แก่  
                1.หมู่บ้านกะเลงเวก ทับทิมสยาม 0.4 (อดีตเคยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในหน่วยการเรียนตาม
หลักสูตรท้องถิ่น) เป็นสถานที่เคยได้รับผลกระทบจากระเบิดในสมัยสงครามโลก ของราชอาณาจักร
กัมพูชา 
               2.หมู่บ้าน จุฬาภรณ 04   ทับทิมสยาม๘๐  
               3. อุทธยานเขาศาลาอตุลาฐานะจาโร ต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
               4. รอยพระพุทธบาทเขาศาลา อุทยานการศึกษาระบบเชิงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม๘๑ 
               5. ผานางคอย อุทยานการศึกษาระบบนิเวทวิทยา๘๒ 
                8. การปลูกพืชเศรษฐกิจระหว่างทางไป ทับทิมสยาม เป็นการปลูกเกษตรแบบพอเพียง
และหมุนเวียน (ตัวอย่าง)  
                7. วัดประทานจุฬามณี (วัดป่าฝ่าธรรมยุติ) เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของชาวกัมพูชา
เคยใช้เป็นที่หลีการท าสงครามสมัย สงครามครั้งที่ 2 และเป็นที่ประดิษฐาน (กระดูก) ของสมเด็จ
พระสังฆราชของประเทศกัมพูชา และ การฝังศพของชาวกัมพูชาในอดีต๘๓   
  
 
 
 

                                                           
๘๐ สัมภาษณ์ พระโกวิทย์  อัตธมโม (รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี), 5 พฤษภาคม 2561 
๘๑ สัมภาษณ์ อุมากร ทองแม้น (นักท่องเที่ยว) ,10 พฤษภาคม 2561 
๘๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (เยื้อน ขันติพโล),เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา (เจ้าคณะจังหวัดฝา่ยธรรมยตุิ), 10 

พฤษภาคม 2561. 
๘๓ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ บาน  (เจา้อาวาส) วัดประทานจุฬามณี , ทับทิมสยาม 04 ,5 พฤษภาคม 

2561  
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                 ๕.สรุปโดยสภาพปัญหาทั่วไปในปัจจุบัน   
          ค าถาม ปราสาทภูมิโปน มีสิ่งอ านวยความสะดวก ครบวงจร หรือไม่ ตอบ เรื่อง 

ห้องน้ า มีการสร้างมาตั้งแต่ 2536  มี  3 ที่ ที่ยังใช้อยู่ปกติแต่ทรุดโทรม มีแหล่งเรียนรู้ปราสาทภูมิ
โปน  ใช้รองรับนักท่องเที่ยว  ที่เรียนรู้ ที่บรรยายสรุป ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว   มีอาคารจัตุรมุข ที่
ใช้รับแขก และต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นที่แสดงศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน  มีการแสดงโจ็ลมะม๊วต  
เรียกขวัญ  ร าอันเร   
                 มีโฮมสะเตย์ มีในพ้ืนที่ 20 หลัง ในพ้ืนที่ชุมชน ตามครอบครัว ก าลังเริ่มโครงการ       
มีการรับนักท่องเที่ยวมา หลายแหล่ง ต่างจังหวัด สามารถพักได้ตามชุมชน และเข้าร่วมในโครงการ    

       สภาพพ้ืนที่เที่ยวเพ่ิมเติมตามโครงสร้างปราสาทภูมิโปน  มีบาราย  คูเมือง แหล่งเพ่ิมเติม 
จากโบราณสถาน ด้วย ต้องการน าเสนอเพ่ิมเติม และพยายามให้ความส าคัญในตอนนี้  มีการจัดการ
แสดง ตามวัยต่างๆ  เช่น  มีการแสดงชุมชน พ้ืนบ้าน เช่น เด็กร าบายศรีสู่ข วัญ  คนสูงอายุ มีพิธี
มะม๊วต  และ ร าอันเร ด้วย มีการท าขนมล าเจียด (มาจาก นางเดาะทม) นางในต านานโบราณ เป็น
ผลิตผลจากวัฒนธรรมตัวใหม่ที่ พยายามโปรโมทขึ้น (ตัวใหม่) นอกนั้นมีการขายผลิตผลจากชุมชน คือ 
ผ้าไหม  ขนมโบราณ  เครื่องประดับ  เป็นต้น  
              มีการร าตอนรับ  ยืนต้อนรับ ด้วยชุดทางปราสาท ได้ออกแบบ และตัดเอง  อบต 
สนับสนุน เป็นการออกแบบเองให้เป็นอัตลักษณ์ของปราสาทภูมิโปน  
             นักท่องเที่ยวสามารถ ชมโบราณสถาน  โดยการเดินทาง รถซาแล่ง  รถลากที่ไม่พอกับการ
ตอนรับนักท่องเที่ยว เช่น ที่นั่งชมการแสดง   พ้ืนที่ หรือ ลานวัฒนธรรม (เป็นปัญหาของความสะดวก
ของพ้ืนที่ท่องเที่ยว) ชมการแสดง ที่เกิดขึ้นในปราสาท ต้องการรถราง ใช้ส าหรับให้นักท่องเที่ยวชม 
พ้ืนที่  ต่างๆ ตามบริบทนี้ (แนะน าสภาวะธรรมชาติ น้ าที่อุดมสมบูรณ์  ป่าไม้  บาราย  คูเมือง  
ต้องการห้องน้ าเพ่ิมเติม (ห้องน้ าใหม่) มีความต้องการมาก ไม่พอ ส าหรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ามา
เที่ยว ปัญหารางน้ า ที่พักโฮมสะเตย์ มีน้ าขัง  ระบบรางน้ าในชุมชน  ตามพ้ืนที่พักโฮมสะเตย์  เพ่ือเพ่ิม
ให้เกิดความสะอาด น่าพักมากขึ้น    
           สรุปตามค าถาม   มีความต้องการ อะไรมากที่สุด ในพ้ืนที่  ได้แก่  1.ลานวัฒนธรรม จุด 
ปราสาท  (ยังไม่มีการสนับสนุนจาก ภาครัฐ) ชุมชน หาแหล่งเงินทุนเอง   งบ  อบต  ช่วยมา 
100000 บาท 2. และห้องน้ า ต้องการใหม่ เพราะเก่ามาก ใช้มานานแล้ว ตั้งแต่ พศ 2538  ควร
ท าใหม่๘๔ 

     คนที่ 2  ได้ให้การสัมภาษณ์ในบริบททั่วไปของปราสาท และ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การ
เข้าถึง แหล่งข้อมูล   1. เบอร์ชัว    2. อินเตอร์เน็ต   3. เว็ป อบต กับการพัฒนาชุมชน  (แต่ยังขาด
มาก เพราะข้อมูลไม่เพ่ิมไปมากกว่านี้)   ป้าย ตามถนน ที่แนะน าปราสาท (ไม่มีเลย) จึงเป็นเหตุการณ์
เข้าถึงข้อมูล ปัญหา ของแผ่นพับ (ใช้วัสดุที่ไม่ดี) ไม่ถาวร  คงทน  (อยากได้ที่มั่นคง แลทน มากกว่านี้ 
) ปัญหาการออกภาพ ที่ดูสวยงาม  
ไม่มีการเก็บภาพมุมสูง   ไม่มีการกล่าวเรื่องราวที่บอกให้ละเอียด  ที่สามารถบอกกล่าว ถึงเรื่องราว
ต่างๆ ได้ โดยละเอียด มีการน าข้อมูลลง (ยูทูป ใหม่) ......ตอบ ไม่มี น้อยมาก  
                                                           

๘๔ สัมภาษณ์  นาย  ทศ  แม้นผล   อายุ 46 ปี  (ตัวแทนชุมชนปราสาทภูมิโปน ) สมาชิก  อบต  ภูมโิปน , 
22 ตุลาคม  2561  



๘๒ 
 

กล่าวถึงโครงการใหม่   “นวัตวิถีชุมชน”   ได้เข้ามาใหม่ก าลังหาแนวทางพัฒนา
เพ่ิมเติมโดยบุคคลในชุมชนเป็นผู้จัดการเอง  ให้เกิดรายได้เอง  และร่วมการคิด หาแนวทาง     

มีความต้องการเพ่ิมเติม  ในอินเตอนร์เน็ต  เรื่อง บาราย 2 ชั้น  และคูเมือง  เก่าแก่ 
สามารถเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมเติมไดใ้นบริเวณ บาราย เป็นดินทราย  รอบนอกลึก 1  เมตร 50  เซ็น    

ต้องการพัฒนา และอยากพัฒนาแผ่นพับ  ให้คงทน  ถาวร  คงทน  มากกว่านี้ 
สามารถผ่านมือนักท่องเที่ยว และเข้าถึงข้อมูลได้  (ควรพัฒนาแผ่นพับ และ อยากได้แผ่นพับมาก ) มี
ข้อเร่งด่วนกับการพัฒนาพื้นที่หรือไม่     

 1. ภาวะเร่งด่วนจริงๆ แล้ว คูเมืองเก่า ยังสมบูรณ์และชมคันดินเมืองโบราณ สามารถ
เข้าถึงแห่งเพ่ิมเติม ได้     
                   2. ระดับต่ ามาก กับคุณภาพขอสื่อ  เพราะข้อมูลน้อยมาก  การเข้าถึง ไม่หลากหลาย 
                    3. สื่อ การเข้าถึง  การรับรู้ข้อมูล   พ้ืนที่ดั้งเดิม นอกเหนือปราสาท  แนะน า  คันดิน 
ที่สมบูรณ์  คูเมือง ยังมีความสมบูรณ์ อยากแนะน าให้มีอยู่ในระบบ ให้เกิดความน่าสนใจ  และ
เพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยว    

           นางสาว  รุ่งรัตน์ สีแสด   หัวหน้า  ส านักปลัด  ต าบล ดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัด 
สุรินทร์  เขาสัมภาษณ์ ที่ 22 ตุลาคม  2561  เวลา 12.25  ได้กล่าวถึง  การเข้าถึงข้อมูล ของ  
เขตพ้ืนที่ และการรับผิดชอบ หลักคือ   เข้าถึงข้อมูลปราสาท  ความเป็นมา ต านาน ความเชื่อ และ
พิธีกรรม  มีเว็ปไซด์  อินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล  ส่วนหนึ่ง  และก าลังมีการด าเนินการพัฒนา  เช่น  
นวัตวิถีชุมชน (ของชุมชนเอง)  การแสดงของชุมชน  และงบ การท าส่วนที่จ าเป็นและส าคัญก่อน 
เพราะงบมีจ ากัด  แต่พยายามส่งเสริม  กระตุ้น   ให้ชุมชน มีส่วนร่วม  มีการน าคนแคระ มาแสดง 
ต้อนรับ นักท่องเที่ยว ร าบวงสรวงเปิดงาน  มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา  เจริญพุทธมนต์ ท าบุญ ตัก
บาตร  

           การท าสื่อการเข้าถึง   ข้อมูล   คือ มีการลงข้อมูล เพราะเชิญชวนให้ทราบ ตาม
ประจ าปี    

          เรื่องแผ่นพับ มีการท าอยู่ แต่ เรามีงบไม่มาก ยังขาดแคลนอยู่มาก ดังนั้น เมื่องบ ตก
ลงมา อบต  จะพยายาม ท าส่วนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานก่อน เช่น ที่ นั่งชม  ทางเข้าให้สะดวก
มากกว่านี้ ก็พยายามส่งเสริมในทุกช่องทาง (สิงที่กล่าวมานี้ ก าลังพัฒนา แต่ยังไม่เริมโครงการ) ๘๕   

           สรุป ดังนั้น โดยระบบการเข้าถึงจากเว็ปไซด์ อินเตอรน์เน็ต สื่อ อ่ืนๆมี แต่ข้อความที่
ครบวงจรที่สามารถแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนอ่ืน  เช่น ที่พัก ร้านอาหารร้ายขายของที่ระลึก สถานที่
เที่ยวเพ่ิมเติม และเส้นทาง คมนาคม และ หมายเลขฉุกเฉินที่น้อยมาก โดยเฉพาะแผ่นพับ ที่ชุมชน
ต้องท าเอง ผลิตเอง ที่ยังขาดอยู่มาก ไม่พอต้องความต้องการ แม้น มีการจัดท า แต่ยังขาดข้อมูล ด้าน
อ่ืนๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้  

 
 

                                                           
๘๕   นางสาว  รุ่งรัตน์ สีแสด  ( หัวหน้าส านักปลดั)  ต าบล ดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัด สุรินทร์  , ที ่22 

ตุลาคม  2561  เวลา 12.25 
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๑.๒ ประวัติความเป็นมาของปราสาทตาควาย 
ปราสาทตาควายมีสถานที่ตั้ง ประวัติ สภาพทั่วไป และ ภาพทีปรากฏในปราสาท ดังนี้ 

          ๑.สถานทีตั้งของปราสาทตาควาย ที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่บริเวณช่องตาควายในเขต
บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ ๑๗ ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๔ กาบเขิง-บ้านกรวด  

           ประวัติความเป็นมาของปราสาทที่มาของปราสาทตาควาย ตามค าบอกเล่าของ
ชาวบ้านเป็นการเล่าต่อๆ กันมาว่า มีตาผู้สูงอายุสมัยก่อนได้ตามหาควายของตนเองที่เลี้ยงไว้ ควาย
ได้มาบริเวณแถบนี้ ได้มาพบปราสาทที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน และได้ไปบอกเล่าเพ่ือให้ผู้คนทราบ มี
ผู้คนได้เข้ามาดู และท าพิธีเซ็นไหว้ปราสาท ตามความเชื่อของท้องถิ่น จากนั้นจึงเรียกตามผู้มาพบ คือ 
ตากระไบ หรือ ตาควาย นั้นเอง  มีปรากฏอีกจากที่มาของปราสาทชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้
ออกไปล่าสัตว์ในกลางคืน ปรากฏว่าได้ส่องไฟไปเห็นตาควายในตรงที่มีปราสาทพอดี จึงเดินเข้าไปดู
แต่แทนที่จะเห็นควายกลายเป็นปราสาทแห่งนี้เลย เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า“ ปราสาทตาควาย” ต่อๆ 
กันมา ปราสาทนี้ อยู่บริเวณของ“ช่องตาควาย” ในเขตหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมูบานไทยนิยมประมาณ ๕ กิโลเมตร เหตุที่ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณของช่องตา
ควาย” นี้เองชาวบ้านจงได้เรียกชื่อว่า“ ปราสาทตาควาย” ส่วนที่มาของชื่อจากแหล่งไหนจะเป็นที่นา
เชื่อนั้นผู้วิจัยไม่เจสรุปในที่ตรงนี้   ส าหรับปราสาทตาควายแห่งนี้ได้ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเมื่อ
ประมาณ ๑๐ ปีนี้เอง เนื่องจากปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าลึก บริเวณที่ตั้งของปราสาทดังกล่าวยังเป็น
พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาเรื่องเขตแดน ชึ่งยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา  ประกอบ
กับพ้ืนที่แห่งนี้เป็นตะเข็บชายแดนที่ยังมีกับ ระเบิดตั้งแต่ครั้งสงครามเวียตนามได้หลงเหลือเป็น
จ านวนมาก ปราสาทตาควายจึงมิได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก จนเกิดเหตุการณ์พิพากกันในเขต
ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายยกรัฐมนตรีของไทย กับ 
สมเด็จฯฮุนเซ็น นายยกรัฐมนตรีของกัมพูชา พ ศ ๒๕๕ - ๒๕๕๔ สื่อมวลชนได้ลงขาวเกี่ยวกับ
ปราสาท แต่นั้นจึงท าให้คนทั่วไปรู้จักปราสาทแห่งนี้มากขึ้น ท่านสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
เข้าเยี่ยมชมถึงปราสาทแห่งนี้ได้ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดย
น าบัตรประจ าตัวประชาชนไปด้วยและก่อนเข้าไปชมตัวปราสาทให้ติดต่อขอลงข้อมูลไว้กับทางฝ่าย
เจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารไทย ก่อนการขึ้นเข้าชมปราสาท  ถนนได้ลาดผ่านเข้าไปทางขึ้นชน ได้จัดท าเป็น
บันไดนาคราช (พญานาค) ก่อนขึ้นชมปราสาทตาควาย จะมีพระพุทธรูป (ปางมารวิชัย) ที่แกะสลัก
ด้วยหิน ไว้ให้เป็นที่สักการบูชา ถัดจากพระพุทธรูปจะท าเป็นขันบันไดลาดเป็นทางขึ้นไปข้างบน ดู
สะอาดสวยงามมาก ก่อนทางขึ้นถึงปราสาท เป็นเป็นร่องดินก่อนไปถึงองค์ปราสาท ซึ่งฝายประเทศ
ไทยสร้างได้เพียงเท่านี้  

ลักษณะขององค์ปราสาท  ปราสาทตาควายเป็นปราสาทร้างมานาน พ่ึงทราบและ
เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปไม่นานมานี้ องค์ปราสาทก่อสร้างด้วยหินทรายทั้งหลัง ปรากฏเพียงหลังเดียว
เป็นประธาน เป็นปราสาทมีจัตรมุข มีประตูเข้า-ออกท้ัง ๔ ด้าน ทุกด้าน เป็นช่องประตูจริงที่สามารถ
เข้าออกได้ ตัวปราสาทตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังของปราสาทเป็นรูปกากบาทฐานต่ า
ของปราสาทส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนตัวของปราสาทก่อด้วยหินทรายเป็นพุ่มยอดปรางค์ซ้อน
ลดหลั่นกันขึ้นไปเป็น ๕ ชั้น สภาพจากการส ารวจของปราสาทยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก หินทรายที่
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น ามาสร้างปราสาทยังไม่พบว่ามีแกะสะลักรูป หรือมีลวดลายอื่นปรากฏเลย บริเวณรอบๆ ตัวปราสาท
ไม่มีอาคารอื่นประกอบ ดูจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแล้วมีลักษณะตรงกับศิลปะขอมแบบบายนซึ่ง
เป็นแบบศิลปะที่เจริญอยู่ในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๒๘๖ 

ผู้วิจัยได้ส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลอยู่ที่นี้ได้พบสิ่งที่อยู่ในปราสาทตาควาย คือ  ๑) พบหินที่
อยู่กึ่งกลางองค์ปราสาท เป็นลักษณะ เหมือนฐานศิวะลึงค์ ที่มีลักษณะแตกหัก จุดกึ่งกลางนี้เป็นที่
ประชาชน ทั้งสองประเทศคือ ประเทศไทย กับประเทศกัมพูชา ได้เข้ามาบูชา ด้วยดอกไม้ ธูปเทียน 
และมีตูรับบริจาค ตั้งอยู่ด้วย ๒) พบการมาบนบาน  แก้บน  เซ็นไหว้ จากประชาชน ที่มีความเชื่อใน
ความศักดิ์สิทธิ์ของอ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อว่าได้สถิตในปราสาทแห่งนี้  ๓) พบศิลาแลงขนาด
ใหญ่ หลายก้อนที่วางเรียงรายอยู่หน้าปราสาทที่ยังไม่มีการจัดสรรตกแต่งหรือจัดพ้ืนที่ให้มีระเบียบ
เรียบร้อย คงอยู่ในสภาพเดิมๆ ที่ยังไม่มีการปรับตกแต่งก็เป็นได้  

         สภาพทั่วไปของปราสาทตาควาย สภาพโดยทั่วไปของปราสาทตาควาย ตั้งอยู่ที่
บริเวณช่องตาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่ ๑๗ ต าบลต าบลบักได  อ าเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์   ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ ๒๒๔ กาบเชิง-บ้านกรวด  

         บริบททั่วไปของปราสาทตาควาย เป็นปราสาทที่ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ปรากฏมีเพียง
ปราสาทหลังเดียว  เป็นปราสาทที่มีประตู ทางเข้าออก ทั้ง ๔ ด้าน  เป็นช่องประตูที่สามารถเข้าออก
ได้ ศิลปะขอมแบบบายน ถือว่าเป็นศิลปะที่มีความเจริญในยุคขอมโบราณ ราวสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 
๗ พ.ศ.๑๗๒๔ – ๑๗๖๒ ตามที่ปรากฏในปัจจุบันปราสาทตาควาย ยังคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไป
มากกว่าที่เคยเห็นมา ในบริบททั่วไปภายในปราสาทตาควายมีผู้คนที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม ทั้ง ๒ ปะเทศ
คือ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  การสร้างถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีดังนี้  เส้นทางเดินขึ้น
เพ่ือเที่ยวชมปราสาทเป็นเส้นทางที่ได้สร้างเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากมีถนนเข้า
ออกสะดวก ทางขึ้นมีบันได้นาคราช ๒ ตัวสวยงามมาก  มีพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินปางมารวิชัย
ประดิษฐานอยู่ด้วย  ต่อจากนั้นมีการเทพ้ืนด้วยปูนเสริมเหล็กเดินเท้าเข้าไปชมองค์ปราสาทตาควาย 
ซึ่งมคีวามเจริญมากกว่าแต่เดิม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากประชาชน  

และคณะสงฆ์ในจังหวัดสุรินทร์ ไปร่วมบริจาค อาทิ สังกระสี  อาหารแห้ง  สิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือเป็นก าลังใจแก่นายทหารที่ประจ าการในพ้ืนที่บริเวณนั้น  

                                                           
๘๖ กรมศิลปากร: ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์, หน้า ๔๖ 
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                   ทางเท้าขึ้นชมปราสาท                                   ทางเท้าเดินข้ึนก่อนถึงปราสาท 
         ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

มีการสร้างห้องน้ าเพ่ือบริการก่อนขึ้นชมปราสาท ทั้ง ชาย –หญิง มีการปลูกดอกไม้
ประดับ อย่างสวยงามเป็นระเบียบ ร่มรื่นตา ก่อนการเดินเท้าขึ้นเข้าชมปราสาทตาควาย  ในบริเวณ
ก่อนการเดินเท้าขึ้นปราสาท จะพบฐานที่ตั้ง ที่พักอาศัยของเหล่าทหาร ที่ปกคลุมด้วยสังกะสีสีเขียว 
บริบทพ้ืนที่ มีความสะดวกสบายมากกว่าแต่เดิมที่ผ่านมา  มีการบริการเครื่องดื่ม  แต่การบริการด้าน
อาหาร โรงอาหารยังไม่ปรากฏ  บ้างช่วงเวลาเย็นจะมีการเล่นกีฬาของทหาร ที่มาเล่นแตะฟุลบอล
บริเวณทางขึ้นหรือบริเวณพ้ืนที่กว้างในค่ายทหาร การเข้าชมปราสาท ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ 
สามารถเข้าชมได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ นาที  

การอ านวยความสะดวกในเรื่อง เอกสาร ข้อมูล แผ่นพับยังไม่ปรากฏ และผู้ที่สามารถ
ให้ข้อมูลพืน้ฐานทางชุมชน ยังไม่ปรากฏ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภายในปราสาทตาควาย                                ทางเดินขั้นบันใดนาคราช 
 ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

ฝ่ายประเทศไทยจะมีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง เซ็นไหว้ปราสาทตาควาย ขึ้นใน
รอบปี จะเป็นการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงประจ าปีที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๒  เมษายน ของทุกปี โดย
การประกอบพิธีกรรมนั้นจะมีการผสมผสานทั้งพุทธศาสนาและพราหมณ์ผู้ท าพิธีกรรมบวงสรวง
ปราสาทซึ่งแต่ละปีจะมีประชาชนเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมจ านวนมาก  
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        ฝ่ายประเทศกัมพูชา จะมีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง เซ็นไหว้ปราสาทตาควาย ขึ้น
ในรอบปี จะเป็นการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงประจ าปีที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๓  เมษายน ของทุกปี โดย
การประกอบพิธีกรรมนั้นจะมีการผสมผสานทั้งพุทธศาสนาและพราหมณ์ผู้ท าพิธีกรรมบวงสรวง
ปราสาทซึ่งแต่ละปีจะมีประชาชนเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมจ านวนมาก เช่นกัน ถือเป็นดินแดนที่
ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมทั้ง ๒ แผ่นดิน โดยมีความเชื่อต่อปราสาทตาควายเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ปราสาทตาควาย                         ศิลาแลงท่ีพังลงมาด้านหน้าปราสาท 
 ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมจะเป็นการบวงสรวง ประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานแบบ
พุทธกับพราหมณ์เข้าด้วยกัน ทั้งการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การท าบุญ ตั้งบาตร 
และการประกอบพิธีกรรมแบบพราหมณ์ คือ การกล่าวบวงสรวงเชิญเทพเจ้า วิญญาณที่รักษา
ปราสาท ภูเขา ให้มารับเครื่องบูชาที่จัดขึ้นวาระประจ าปี การเซ็นไหว้สังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะท าเช่นนี้ทุก
ปี  เป็นต้น ยังไม่ปรากฏ หรือ ว่ามีชุดการร าถวาย มีการแสดงเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่จะจัด
ขึ้นในปราสาทตาควาย มีเพียงพิธีกรรม บวงสรวง เซ็นไหว้ต่อปราสาท การเข้ามาขอพร บทบาน อธิ
ฐาน เท่านั้น  โดยส่วนมากมักเป็นเรื่องความเจ็บป่วย และการเข้าท างาน  และความปลอดภัย 
(สัมภาษณ์ทหารกัมพูชาที่รักษาการฐานปราสาทตาควาย, ดอง ดอง, ๓ มกราคม ๒๕๖๑) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

         
           นักศึกษาชาวกัมพูชามาศึกษาดูงาน                    ปราสาทตาควายในปัจจุบัน       
          ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑.  
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ข้อมูลพื้นฐานยังไม่ปรากฏ เพียงผู้คนที่เล่าขานปากต่อปากจึงเข้ามาเที่ยวชม ยังไม่เป็น
กิจจะลักษณะในเชิงการท่องเที่ยว ในเชิงพาณิชยังไม่ปรากฏ ปรากฏแต่เพียงกลุ่มนักศึกษา ทั้งชาวไทย 
และชาวกัมพูชา ได้เข้ามาศึกษาพ้ืนที่ ส ารวจ  ถ่ายรูป และประกอบพิธีบูชาเท่านั้น 
 
๒.สภาพเศรษฐกิจและอาชีพตามบริบทพ้ืนที่  
                   เศรษฐกิจและอาชีพ ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพการท าเกษตร (ท านา) ส่วนใหญ่ ตาม
บริบทพ้ืนที่ เป็นสองระดับคือ นาลุ่ม มักมีการท าเกษตรกรรม การท านา เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ดอน มัก
มีการท าพ้ืชไร่ และไม้เศรษฐกิจ เช่น การปลูกย่างพารา ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกแตงโม ปลูกถั่วดิน 
เป็นต้น มีรายได้จากการเกษตรแบบหมุนเวียน ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่สมัยก่อน เมื่อ 
20 ปี ที่ผ่านมา ชาบ้านมักรอท าแต่นา อย่างเดียว แต่สมัยปัจจุบันมีการผสมผสาน และได้น าพืช
เศรษฐกิจเข้ามา จึงเกิดเป็น บริเวณที่มีเศรษฐกิจที่งอกงามมาก ๘๗  และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลบักได ดังนี้ 
สถานศึกษา จ านวน 6 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 1.โรงเรียนบ้านรุน 2. โรงเรียนบ้านอ าปึล 3.โรงเรียนบ้านอุโลก 4. โรงเรียนบ้าน
ไทยสันติสุข 5.โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  
                 และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 ศูนย์ (ถ่ายโอนฯ) 
                 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนน้ าตาล 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวอ่าง 3.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแรด 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ าปึล 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์ 6. ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพูน  มีสถาบันทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ ได้แก่ มีวัดที่พักสงฆ์ส านักสงฆ์ใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 1) ที่พักสงฆ์อรุณทยา
ราม ตั้งอยู่ที่บ้านรุน หมู่ที่ 1 ,2) ที่พักสงฆ์อรุณโณทยาราม ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 , 3) ที่พัก
สงฆ์ดอนน้ าตาล ตั้งอยู่ที่บ้านดอนน้ าตาล หมู่ที่ 3 , 4) ที่พักสงฆ์ศรีบักได ตั้งอยู่ที่บ้านบุอ าเปาว์ หมู่ที่ 
4, 5) ที่พักสงฆ์หัวอ่าง ตั้งอยู่ที่บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5, 6) วัดเสาร์สุเมรุคีรี ตั้งอยู่ที่บ้านอ าปึล หมู่ที่ 6,7) 
ส านักสงฆ์นิเวศรัตนาราม ตั้งอยู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8, 8. วัดป่าราชคฤษ์ ตั้งอยู่บ้านหนองแรด หมู่ที่ 9, 
9. วัดอุโลก ตั้งอยู่ที่บ้านอุโลก หมู่ที่ 11 ,10) ส านักสงฆ์นิคมสุนทราราม ตั้งอยู่ที่บ้านสกอร์ หมู่ที่ 
12,11) ส านักสงฆ์ป่าสมานนิตย์ ตั้งอยู่บ้านนาพูน หมู่ที่ 13,12) วัดไทยสันติยาราม ตั้งอยู่บ้านไทย
สันติสุข หมู่ที่ 16,13) ที่พักสงฆ์ไทยนิยม ตั้งอยู่ที่บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ที่ 17,14) วัดป่าเขาโต๊ะ 
ตั้งอยู่ที่บ้านเขาโต๊ะ หมู่ที่ 19,15) ที่พักสงฆ์ไทยสันติสุข ตั้งอยู่ที่บ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ 16 
                มีการบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ได้แก่ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบักได มีสถาน
บริการด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยดังนี้ 1) โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 1 
แห่ง 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระเกียรติบ้านรุน  3)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านอ าปึล  4)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุโลก 5) สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 2 
แห่ง 6)  ร้านขายยา จ านวน 2 แห่ง 
 

                                                           
๘๗ ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสรุินทร์ 



๘๘ 
 

   ๓.ด้านเข้าถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งอ านายความสะดวก ได้แก่   
                   ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบักไดมีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพนมดงรัก 1 แห่ง 
และมีตู้ยามต ารวจ 1 แห่งที่บริเวณสามแยกบ้านรุน  การไฟฟ้าได้แก่ ในพ้ืนที่ มีไฟฟ้าเข้าให้บริการแก่
ทุกครบครัว มีไฟฟ้าใช้ ทั้งคมนาคมก็สะดวกสบายมาก มีการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางด้วย  
ด้านแหล่งน้ า 1)น้ าเขื่อนที่ใช้ในการเกษตร 1 แห่ง  2)มีการขุดลอกเพ่ือเก็บน้ า ติดวัดเขาโต๊ะ 1 แห่ง  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ทรัพยากรด้านป่าไม้ตามแนวพนมดงรัก ถือเป็นแนวเขาที่ยังมี
ความอุดมสมบูรณ์ แลมีป่าไม้ ธรรมชาติที่ค้อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก ตามแนวทางเดินเข้าเที่ยวชม
ปราสาทตาควาย มีป่าไม้ทั้ง สองข้างทางเที่ยวชม แม้นทางขึ้นเที่ยวชมปราสาทตาควายเองก็ตามก็จัก
ว่าอยู่กลางป่าไม้สวยงามมาก  
                  ๔.การเข้าถึงข้อมูลด้านร้านอาหารในพื้นที่ ได้แก่ 1)ร้านอาหารในหมู่บ้านมีบริการ
อาหารตามสั่ง ก๋วยตียว เป็นต้น ประมาณ 4 แห่ง 2) ร้านที่เปิดให้บริการตามสองข้างถนน ก่อนเข้า
เที่ยวชมปราสาทตาควาย มีมากมาย โดยส่วนมาก เป็นบริการอาหารตามสั่ง ส่วนมาก ๓)ร้านบริการ
กาแฟ ใน ปั้มน้ ามัน 1 แห่ง  ด้านบริการขายของที่ระลึกของพื้นที่ ได้แก่ เป็นร้านที่บริการอยู่ข้างถนน
เสียส่วนมาก เป็นร้านของชาวบ้าน ชุม มาเปิดเพ่ือขายของ โดยส่วนมาก มักเป็นเครื่องจักสาน ไซ แห  
กระบุง ตะกร้า ที่สานด้วยหวาย  สถานที่น าเสนอเพ่ิมเติม ได้แก่ 1)วัดเขาโต๊ะกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมีการแกะสลักหินรูปพระอวโลกิเตศวร ปราสาท เจดีย์ ถือเป็นที่เที่ยวเพ่ิมเติมระหว่างทาง 
๘๘ 2) การปลูกยางพาราที่มีการว่างแนวการปลูกที่สวยงาม เป็นธรรมชาติ 3) สถานที่เที่ยวระหว่าง
ชายแดน ไทย –กัมพูชา ช่องตะกู อ าเภอบ้านกรวด 4) วัดช้างหมอบ พนมดงรักษ์ หลวงปู่ พวล 
วรมงคโล 5) ปราสาทตาเมีนยตู๊จ  ตาเมีนยโทม 6) หินแกะสลักพระพุทธรูปสมัยโบราณ รอยพระ
พุทธบาทโบราณ วัดเขาโต๊ะ 7) เขาแหลม ต าบลแดงมุด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
                   ๕.สรุปการท่องเที่ยวและการเข้าถึง ปราสาทตาควาย อ าเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ ได้แก่  
                  งานประจ าปี ที่จัดขึ้น เพ่ือกระตุ้น ชุมชน และ เชิญนักท่องเที่ยว พร้องทั้งพยายาม
พัฒนาให้เป็นงานประจ าปี เพ่ือท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ปราสาทตาควาย  เป็นกิจกรรมส าคัญ ในแต่ละปี   
มีกิจกรรมบวงสรวง เซ่นไหว้  ปราสาท ทุกวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เพ่ือเป็นกิจกรรมท าบุญ และ
สืบสานวัฒนธรรม ความเชื่อ ให้เป็นงานประจ าปี ของพ้ืนที่ ปราสาท  แต่มีปัญหาอยู่ที่ว่า เรื่อง  เวลา
ที่จ ากัดในการจัดงาน มีปัญหาในการจัดงาน คือ สามารถจัดงานได้ ในเวลา เช้าถึง  บ่าย 4 โมง  
เท่านั้น ต้องเข้าสู่สภาพเดิม  ไม่สามารถจัดงานได้ในยามค่ าคืนได้เพราะมีปัญหาความมั่นคงระหว่าง
ประเทศอยู่  ในคือ ความจ ากัด ในพ้ืนที่ ปราสาท ตาควาย อาณาบริเวณ แถบพนมดงรัก แม้น ตา
เมือน  ก็เช่นเดียวกัน นี้จึงเป็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้า และนักท่องเที่ยว ด้วยเช่นกัน เพราะ
เวลาที่จัดค้านข้างจ ากัด ในเรื่อง เวลา เป็นต้น  ในการท่องเที่ยว หรือ การเข้ามาของผู้เที่ยวชม ปัญหา
ในเรื่องน้ าเพ่ือการบริการ ต้องใช้แรงทหาร และรถ เพ่ือน าน้ ามาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพราะไม่
พอ ถ้าเข้ามาเยอะต้องแจ้งทางทหาร ก่อนเที่ยวชม เพราะต้องเตรียมเรื่องน้ า ในห้องน้ าที่ต้องใช้ ๘๙ 
                                                           

๘๘ สัมภาษณ์ พระอาจาย์สัน (เจา้อาวาสวัดเขาโต๊ะ) ท่ี 10 มีนาคม 2561  
 ๘๙ สัมภาษณ์  นิคม ศิรโิชติ   กรมทหารพรานท่ี 21 (ทหารจ าการปราสาทตาควาย)  ท่ี 23  ตุลาคม 
2561 เวลา 10.00 นาท่ี 



๘๙ 
 

                  โดยมีสภาพปัญหาในปัจจุบัน  บริบททั่วไปของปราสาทตาควาย จะมีห้องน้ าให้บริการ
ชาย – หญิง มีถนนเข้ามาถึง หน้าบริเวณทางขึ้นปราสาทตาควาย มีบันไดขั้น เดินเท้าขึ้นไป ท าไว้ 
อย่างสวยงาม  สะอาด  พ้ืนที่ในการจอดรถ โดยส่วนมาก ได้มาจากการอนุเคราะห์จาก  ผ้าป่ า  กฐิน  
งานบุญที่ทางวัดจัดมาช่วยเพราะเห็นความส าคัญทางพ้ืนที่ และอยากให้เกิดความเจริญขึ้น  .....
สมัยก่อนจะจัดท าถนนมเข้ามา และ พยายามพัฒนาโดยอาศัย นายพล จากกองก าลังในพ้ืนที่ ท าการ
พัฒนา เช่น  ท าขั้นบันได เดินเท้าขึ้นปราสาท ส่วนงบประมาณก็ได้จาก วัดเป็นผู้จัดหาทุน และได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก อบต  ด้วยบางส่วน สภาพทุกวันนี้  มีทางเข้าสะดวก ช ารุดตามสภาพการใช้ 
และเกิดจากธรรมชาติ  (น้ าเซาะบาง)  แต่ก็สามารถใช้ได้ เข้ามาถึง  ทั้งนี้ ยังมีไฟฟ้าใช้ มีการเดิน
สายไฟฟ้ามาถึง จุดพ้ืนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวก นายทหาร ทั้งส่วนอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 
เพ่ิมความสะดวกข้ึนมาก  ทุกวันนี้ 

 
ภาพการสมัภาษณ์ทหารประจ าการปราสาทตาควาย ท่ีรักษาบนปราสาท และกองประจ าการทหารพราน ที่,23 

ตุลาคม 2561 เวลา 11.25 นาที 
 
 แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อนั้น ที่จอดรถ มีความต้องการที่จะพัฒนาขึ้นอีก ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะยังไม่
เรียบร้อยสวยงามเท่าที่ควร  ยังต้องพัฒนา เพ่ิมขึ้นอีกมาก นอกจากนั้น คือ น้ าใช้ ในห้องน้ า ถ้ามีการ
แจ้งมา ก่อนการเข้าชม ว่ามีผู้เข้าชมจ านวนมาก  นายทหารจะมีการเตรียมน้ าใช้ เพ่ือการบริการ ทั้ง 
เครื่องดื่ม เป็นต้น  เพราะ ยังต้องมีการไปดูด  น้ ามาเพ่ือใช้ใน ห้องน้ าบริการอยู่ ทุกวัน  จึงรู้สึก เป็น
กังวนอยู่มาก...ส่วนเรื่องการเข้าถึงข้อมูล  เช่น  แผ่นพับ  (จากการสัมภาษณ์ของกองทหารพราน)  ให้
ค าตอบว่า ไม่มี  เพราะในพ้ืนที่ ปราสาท ตาควาย ยังเป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และ 
ทั้ง 2 ประเทศ ยังร่วมช่วยกันดูแล ปราสาทตาควายร่วมกัน   ดังนั้น น่าจะเป็นเหตุให้การผลิตแผ่นพับ 
เกิดปัญหา ที่ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ ด้วย เป็นต้น ....จากการสัมภาษณ์ ได้ค าตอบ  เรื่อง การเข้าชม 
ปราสาทตาควาย  ว่า แต่ละวันมีผู้เข้ามา เที่ยวชม สามารถแบ่งได้ ดังนี้   

1. จะเข้ามาเท่ียวชม มาก ที่สุด ในช่วง งานประจ าปี ประมาณ 1500-2000 คน   



๙๐ 
 

2. รองลงมา นักท่องเที่ยวจะเข้ามา เที่ยวชม และท าการศึกษา ในช่วงวันเสาร์ และวัน
ส าคัญ ประมาณ 200-350 คน  ต่อวัน  

3. ระดับต่ าจะมีผู้เข้ามาเที่ยวชมในวันธรรมดา ประมาณ 100-150  ต่อวัน  จึงสรุปได้ว่า 
มีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมที่ค้อนข้างมากที่สุดที่หนึ่ง กับความน่าสนใจ  อาจเป็นการท่องเที่ยว
ชม ธรรมชาติ ด้วย  และเป็นการเดินทาง คณะท่องเที่ยว ท าบุญ ตามพ้ืนที่ต่างๆ เมื่อ
มาถึงที่นี้ก็ถือ โอกาสมาเท่ียวชม เป็นต้น๙๐ 

               สิบเอก วราเดช  อุตตะวัง  ทหารประจ าการ  เข้าสัมภาษณ์ที่ 23 ตุลาคม 2561  เวลา 
11.30 นาที  
               เรื่อง ผู้เข้าชม  มีมาก ในแต่ละวัน ทั้ง พระสงฆ์  นักศึกษา  นักเรียน  และชาวบ้านทั่วไป 
ด้วยเป็นต้น  ผู้คนให้ความสนใจมาก  ผมอยู่ที่นี้ ได้ 26 ปี แล้ว  แต่ละวันจะมีผู้ให้ความสนใจมากอยู่ 
แต่ ที่ จุดรับบริการของเรา (ทหาร) ไม่มีเบอร์ชัวแจก เพราะ ไม่มีส่วนงานไหน ท ามา เพ่ือให้แจกแก่
นักท่องเที่ยวเลย   ทาทหารเอง ก็พอทราบอยู่เพียงเนื้อหาที่ปรากฏในอินเตอนร์เน็ต ตามเนื้อหานั้นๆ 
แต่ไม่ทราบ อะไรมาก เมื่อถูกถาม พอแนะน าได้ก็แนะน ากันไป โดยส่วนมาก  เป็นการแนะน า เรื่อง 
ทิศทาง ระเบียบผู้กราบไหว้  และมารยาทในการรับชมปราสาทเท่านั้น 
                มีการท าพิธี บุญ  ท าบุญทางฝั่ง ราชอาณาจักร กัมพูชา ในทุกกปี ช่วงเดือน เมษายน 
น่าจะ 23  เมษายน ของทุกปี (เป็นของชาวกัมพูชา)  ส่วนของไทย  ฝั่งไทย เป็นวันที่ 22  เมษายน 
ของทุกปี  เป็นประเพณีการท าบุญ มีการบวงสรวง เซ็นไหว้ บูชา เพ่ือแสดงความเคารพต่อ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ ที่เชื่อว่า อยู่ในปราสาทตาควายแห่งนี้ จะมาการขึ้นฝั่งมา ทั้ง สองฝั่ง  คือ ฝั่ง  
กัมพูชา โดยมาก มักขึ้นมาท าบุญ  บูชา สวดมนต์ และบางที่อาจมีพระสงฆ์ทาง กัมพูชามา จะมีคณะ
ติดตามมา (โยม) 50-60 คน  โดยประมาณ จะมาเป็นคณะ  วัตถุประสงค์ หลัด เพ่ือเที่ยวชม ด้วย 
และ มาบวงสรวง กราบไหว้ บูชา ด้วย เป็นต้น๙๑  
  
 
 

ภาพการสมัภาษณ์ ทหารพรานชาวกัมพูชา (ทหารประจ าการปราสาทตาควาย) ก าปงสะปือ จังหวัด 
อุดรมีชีย ราชอาณาจักรกมัพูชา ที ่23 ตลุาคม 2561 เวลา 10.25 นาที   

                                                           
๙๐ สัมภาษณ์  นิคม ศิรโิชติ   กรมทหารพรานท่ี 21 (ทหารจ าการปราสาทตาควาย)  ท่ี 23  ตุลาคม 

2561 เวลา 10.00 นาที่ 
๙๑ สิบเอก วราเดช  อุตตะวัง  ทหารประจ าการ  เข้าสมัภาษณ์ที่ 23 ตุลาคม 2561  เวลา 11.30 นาท ี



๙๑ 
 

                   เข้าสัมภาษณ์ เคน  รูปสวาด  อายุ 44 ปี ทหารประจ าการ (ชาวกัมพูชา) ที่ 23 
ตุลาคม 2561   กล่าวถึง สภาพทั่วไป ของ ปราสาทตาควาย  ได้กล่าวว่า  ทิศทางจากตัวปราสาทตา
ควายนี้ ตั้งอยู่ใน เขต อ าเภอ ก าปงสะปือ  จังหวัด อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ห่างจากตัวอ าเภอ 
25 กิโลเมตร ชาวกัมพูชาได้มาท าการศึกษา และถ่ายรูป ตามแนวบริบทของพ้ืนที่ ส่วนมากเป็นทัศนะ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น เมื่อเข้ามานี้ จะให้ความเคารพมาก มีการส่วนมนต์  บูชา เป็นภาษา
เขมร  เพราะชาวกัมพูชามีความเชื่อถึง วิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ๙๒       
การทราบข่าวสาร ปราสาทตาควาย นั้น ได้จาก การเล่าปากต่อปาก  การแนะน า ชักชวน  และ
อินเตอร์เน็ต ที่มีการดฟสต์ ปราสาทตาควาย ที่อยู่ติดฝั่ง ทั้ง 2 ประเทศ ด้วย จึงถือเป็นจุด สนใจให้
คนได้เข้ามา ท าการศึกษา  อยากดู  เห็น ระหว่าง 2 ประเทศ ว่า  มีบรรยายกาส อย่างไร เป็นต้น    
                  ชิน  ราชัน  อายุ 21  ปี  ทหารประจ าการ (ชาวกัมพูชา) ที่ 23 ตุลาคม 2561  เวลา 
11.30 นาที กล่าวถึง สภาพทั่วไของปราสาทตาควาย ว่า เป็นแบบนี้มากนาน ยังไม่มี การจัดระเบียบ 
ก้อนหินให้เข้าที่ทาง เลย วางอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงนั้น มาเป็นเวลา นานแล้ว ท าไม่ได้ เคลื่อนย้ายไม่ได้
เลย  ถ้าท านี้ คงสวยงาม และน่าเที่ยวชมมากที่สุด และดีกว่านี้แน่นอน มีที่นั่ง ชมวิว จุดชมวิว  โดยให้
ทหารทั้ง 2 ประเทศ ช่วยกันดูแล  คนที่เข้ามาเที่ยวชมทั้ง 2 ประเทศ คงดี ชาวกัมพูชาก็ดูแลคน  
สมาชิกของตนเอง ชาวไทย  ทหารไทยก็ดูแล สมาชิกของเขา  แต่พ้ืนที่นี้ น่ามีการปรับให้มันสวยงาม
มากขึ้นกว่านี้ แอบคิดอย่างนั้น ในฐานะเป็นชุมชนหนึ่งที่เข้ามาดูแลที่นี้ ๙๓    
                  สัมภาษณ์ภัชรินทร์ แท่งแก้ว (อบต) บักได  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ ที่ 24  
ตุลาคม 2561 ได้กล่าวถึง ปราสาท ตาควายมีความปลอดภัยการเข้าเที่ยวปราสาท มีการ เก็บข้อมูล 
คือ ปชช. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส าคัญ ในการเข้าชมไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นการเข้าท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ  ..มีสื่อ การเข้าถึง ข้อมูลไหม ..ทาง อบต  ก็มีแหล่งการเข้าถึง มี อินเตอน์ เน็ต  ไม่มี
แผ่นพับ  และบอกส่วนที่ส าคัญ  แหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมเติม เช่น รอยพระพุทธบาท  พระพุทธรูป
แกะสลัก   บ่อน้ าทิพย์  ฐานพระเจ้าชัยวรมัน  ศาลปู่ตาศักดิ์สิทธิ์   (สถานที่ แนะน าเพ่ิมใหม่) ข้อมูล
ฐานอินเตอรน์เน็ต มีจ ากัด  ไม่มีแผ่นพับ ให้บริการ นักท่องเที่ยวและบอก กิจกรรมส าคัญ ในแต่ละปี 
ว่ามีงานอะไร  วันที่ เท่าไหร่  เป็นกิจกรรมอะไร มีความส าคัญ อะไร และมีการเพ่ิม กิจกรรมที่ 
น่าสนใจ อะไรบ้างมีปัญหาในการจัดงาน คือ สามารถจัดงานได้ ในเวลา เช้าถึง  บ่าย 4 โมง  ต้องเข้า
สู่สภาพเดิม  ไม่สามารถจัดงานได้ในยามค่ าคืน  ได้  เพราะมีปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศอยู่  
ในคือ ความจ ากัด ในพ้ืนที่ ปราสาท ตาควาย  อาณาบริเวณ แถบพนมดงรัก แม้น ตาเมือน  ก็
เช่นเดียวกัน ๙๔ 
 
 
 

                                                           
๙๒ สัมภาษณ์ เคน  รูปสวาด  อายุ 44 ปี ทหารประจ าการ (ชาวกัมพูชา) ที่ 23 ตุลาคม 2561    
๙๓ สัมภาษณ์ ชิน  ราชัน  อายุ 21  ปี  ทหารประจ าการ (ชาวกัมพูชา) ที่ 23 ตุลาคม 2561  เวลา 

11.30 นาที 
๙๔ สัมภาษณ์  ภัชรินทร์  แท่งแก้ว (อบต บักได)   อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ ที่ 24  ตลุาคม 

2561 เวลา   14.25  นาที 



๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      สัมภาษณ์. ศิริพงษ์ ชูช่ืนบุญ ปลัด   อบต.  บักได  ต าบลบักได้  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์  
                    

ท่านมีแนว นโยบาย  เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ปั้นจักรยาน เที่ยวปราสาท 
พยายามโปรโมท และจัดให้เป็นการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น๙๕ โดยสามารถสรุป การเข้าถึงข้อมูล 
มีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุม และมีการโปรโมทน้อย คนไม่ค่อยรู้จัก ส่วนมากรู้จักแต่ในพ้ืนที่  ประชาชน
ส่วนใหญ่คิดว่า ไม่มีการหน่วยรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์ จึงไม่กล้าเข้าเที่ยวชม และไม่มี
การท าแผ่นพับ เพ่ืออธิบาย ความเป็นมา ที่พัก และพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยรอบ เพ่ือดึงดูด ผู้เที่ยว 
หรือ นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม  แม้นจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชม แต่ก็ขาด สิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อเป็นแนวทางประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 
 ๑.๓ ประวัติความเป็นมาของปราสาทบ้านไพล 

ปราสาทบ้านไพลมีสถานที่ตั้ง ประวัติ สภาพทั่วไป และ ภาพที่ปรากฏในปราสาท 
ดังนี้. 

       ๑.สถานที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ต าบลเชือเพลิง อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๑๔ สุรินทร์-ช่องจอม ประมาณ  ๖ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตรงบ้านแสรโบราณเข้าไปตาม
ถนนลาดยางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปภายในวัดปราสาทพรหมคุณ หมู่ ๖ ต าบล
เชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บริเวณของที่ตั้งปราสาทบ้านไพล วัดปราสาทพรหมคุณ 
ท่านสามารถจอดรถของท่านไว้ในบริเวณวัดแล้วเข้าเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ได้เลยทันที๙๖ 

ประวัติความเป็นมาของปราสาทประวัติของปราสาท ตรงประตูทางเข้าทางด้านทิศ
ตะวันออกของตัวปราสาท ได้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติปราสาทแห่งนี้โดยย่อว่า ปราสาท
                                                           

๙๕ สัมภาษณ์. ศิริพงษ์ ชูช่ืนบุญ ปลัด   อบต...........บักได  ต าบลบักได้  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ 
๙๖ กรมศิลปากร. ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์. กรุงเทพฃมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งและพับลิชช่ิง. ISBN 

978-974-425-057-5,  2550. 



๙๓ 
 

บ้านไพลประกอบด้วยปราสาทอิฐ ๓ หลัง กรอบประตูและทับหลังสร้างจากหินทรายจ าหลักเป็น
ลวดลายต่าง ๆ มีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก มีอายุราว พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๖๕๐ เพ่ิมภายใน
ปราสาทองประดิษฐานศิวลึงค์ ลักษณะขององค์ปราสาท  สภาพทั่วไปของปราสาท ประกอบด้วย
ปราสาทอิฐ หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ตัวปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันท้ัง ๓ หลัง ดังนี้ 
๑) ปราสาท อิฐหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุด มีแผนผัง เป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาว 
ประมาณ ๔ คูณ ๔ เมตร มีประตู เข้าหรือ ออกทาง ต้านหน้าเพียงประตูเดียว ๒) ปราสาทอิฐหลังที่ 
๒ อยู่ถัดจากปราสาทอีกหลังมาทาง ทิศใต้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาวประมาณ ๔ 
คูณ ๔ เมตร มีประตูเข้าหรือ ออกทางด้าน หน้าเพียงประตูเดียว เช่นเดียวกันกับหลังที่หนึ่ง  ๓) 
ปราสาทอิฐ หลังที่ ๓  ปัจจุบันไม่ปรากฏตัวปราสาทให้ได้เห็นเพราะได้พังทลายลงจนหมดแล้ว 
คงเหลือเพียงฐานและเสาด้านข้างของกรอบประตูสองข้างเท่านั้น จากสภาพของตัวปราสาทที่ได้เห็น
ในวันที่ผู้วิจัยลงส ารวจและเก็บข้อมูลนี้ได้เห็นร่องรอยการบูรณะช่อมแชมอยู่บ้างโดยการน าเอาก้อน
อิฐมาก่อและสอปูนบางสวนในตัวปราสาทเพือรักษาตัวปราสาทบางส่วนมิให้พังลงมา๙๗ ภาพที่ปรากฏ
ในปราสาท ขณะที่ลงส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลได้พบภาพที่ปรากฏในปราสาทดังนี้  คือ ๑) รูป
จ าหลัก ที่ทับหลังของปราสาทองค์ทางด้านทิศเหนือและองค์กลางมีการจ าหลักเป็นภาพบุคคลนั่งชัน
เข่าเหนือหน้ากาล ๒) ลายจ าหลัก ทีกรอบประตูและทับหลังสร้างจากหินทรายมีการจ าหลักเป็น
ลวดลายต่างๆ ๓) ร่องรอยการเส้นไหว้บวงสรวง คือ ขณะที่ ผู้วิจัยได้ส ารวจเก็บข้อมูลอยู่ได้พบ
ร่องรอยของเครื่องเซ็นไหว้ มีพิธีกรรมเส้นบวงสรวงบูชา ของคนในชุมชน ที่มีความเชื่อในความ
ศักดิ์สิทธิ์ ของปราสาทแห่งนี้ มีการเข้ามาไหว้ บูชา เซ็นไหว้อยู่บ่อยครั้ง การเข้ามาบูชาปราสาทแห่งนี้
เนื่องด้วยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่ามีวิญญาณปรากฏอยู่และยังรักษาคุ้มครองดูแล เรื่องที่เข้ามาขอพร
นั้นได้ แก่ หน้าที่การงาน  ความเจ็บป่วย การสมัคงาน และขอความคุ้มครอง เป็นต้น 

สภาพโดยทั่วไปของปราสาทบ้านไพล  ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ต าบล เชื้อเพลิง อ าเภอ
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ตามสภาพบริบทในปัจจุบันปราสาทบ้านไพล  องค์ปราสาทยังคงสภาพเดิม 
ไม่มีการเปลี่ยนไปมากกว่าที่เคยเห็นมา ปราสาทบ้านไพลจะประกอบด้วยปราสาทอิฐ  ๓ หลัง ตั้งอยู่
บนศิลาแลงระนาบเดียวกัน หันด้านปราสาทไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กว้างคูณยาว ประมาณ ๔ คูณ  ๔ เมตร มีประตูเข้าปราสาทเพียงด้านเดียว จากการส ารวจ ได้มีการ
เข้ามาบูรณะซ่อมแซมปราสาทอยู่บ้าง เพ่ือรักษาน้ าหนักมิให้พังทลายลงมา ปราสาทบ้านไพล มีอายุ
การสร้างราว พ.ศ.๑๖๐๐-๑๖๕๐ เดิมภายในปราสาทแห่งนี้น่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
พราหมณ์ ฮินดู เป็นศาสนสถานโบราณภายในที่ปรากฏฐาน เป็นลักษณะเหมือนฐานศิวะลึก เรียกว่า
ฐานโยนี (สัญลักษณ์ พระนางอุมาเทวี ชายาแห่งพระศิวะ) เทพเจ้าสูงสุดในศาสนา พราหมณ์ ฮินดู 
ลัทธิไศวนิกาย  

ด้านหน้าปราสาทบ้านไพล ยังปรากฏมีผู้คนที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ชาติและต่างชาติบ้าง  มีนักเรียนโดยทางโรงเรียนจัดมาทัศนะศึกษาอยู่เป็นระยะ  จากการส ารวจ
บริบทพ้ืนที่ปราสาทถ้าไม่มีงานประจ าปี การดูแลสถานที่โดยรอบยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม 

                                                           
๙๗ กรมศิลปากร. (2550). ประวตัิศาสตรเ์มืองสรุินทร์. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งและพับลิชช่ิง. 

ISBN 978-974-425-057-5 



๙๔ 
 

สวยงาม โดยรอบบริเวณสระน้ าที่ล้อมรอบปราสาทน่าจะขุด ตกแต่งให้เกิดความสวยงาม รักษาระดับ
น้ าไว้ตลอดทั้งปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ปราสาทบ้านไพล                                          สระน้ ารอบล้อมปราสาท 
ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ,๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
น่าจะมีการปลูกบัวเพ่ือเสริมความงดงามและดูแลง่าย สระน้ าโดยรอบสามารถน าสัตว์

น้ ามาปล่อยได้ ด้านในปราสาทน่าจะมีการสร้าง เทวรูป ที่สร้างขึ้นใหม่แทนองค์เดิมเพ่ือให้สมบูรณ์
มากกว่านี้ และสามารถเป็นที่มาแวะกราบไหว้ บูชาใไนบริเวณทางเข้ามาถึงปราสาทบ้านไพลยังเป็น
ถนนลูกลังที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานมากนัก จึงเป็นปัญหาส าหรับการเข้ามาแวะชมประการหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประเพณีพิธีกรรมประจ าปี                              การแห่เครื่องบูชารอบปราสาท 
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           การแสดงหน้าปราสาท                             พิธีบวงสรวงปราสาทประจ าปี 

ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

ภายในบริเวณปราสาท ควรมีการบริการห้องน้ า และจุดบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปราสาท ประวัติ ความเป็นมา อายุ ฐานคติในการสร้าง จุดประสงค์ในการสร้าง ลัทธิทางศาสนา และ
เรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปราสาทบ้านไพล แห่งนี้ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ งานบูชาปราสาท
บ้านไพลประจ าปี มีขั้นตอนของงาน การประกวด การร าถวาย การร่วมมือจากองค์กรต่างๆ และการ
ให้ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ด้วย อาจเป็นแผนภาพประกอบ การบรรยาย เพ่ือให้กลุ่มที่
เข้ามาศึกษา ได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน แต่เบื้องต้น  

 
 
 
 
 
 
 

     
                   
 
                  การแสดงหน้าปราสาท                               การแสดงหน้าปราสาทบ้านไพล 

        ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
การเข้าชมปราสาท ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ สามารถเข้าชมได้ ตั้งแต่เวลา ยังไม่มีการ

ก าหนดเวลาที่ชัดเจน การอ านวยความสะดวกในเรื่อง เอกสาร ข้อมูล แผ่นพับยังไม่ปรากฏ และผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานทางชุมชน ยังไม่ปรากฏ 

การประกอบพิธีกรรมบวงสรวง ประจ าปี จะจัดข้นในวันที่  ๑๐ เดือน เมษายน ของ
ทุกปี  จะเป็นการบวงสรวง ประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานแบบพุทธกับพราหมณ์ เข้าด้วยกัน ทั้งการ
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การท าบุญตั้งบาตร และการประกอบพิธีกรรมแบบพราหมณ์ 
คือ การกล่าวบวงสรวงเชิญเทพเจ้า วิญญาณที่รักษาปราสาท ให้มารับเครื่องบูชา การเซ่นไหว้สังเวย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะท าเช่นนี้ทุกปี  เป็นต้น มีการร าถวาย มีการแสดงที่จะจัดขึ้นในปราสาทบ้านไพล มีเพ่ือ
พิธีกรรม บวงสรวง เซ่นไหว้  
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          การแสดง ร าถวายของคณะนักเรียน                     ชุดการร าถวาย การแสดง 
        ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      นวัตกรรมการประกวดท าอาหารพื้นเมือง                  การแข่งขันท าอาหารประจ าปี 
     ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ,๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

โดยมีที่ตั้งของอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ห่าง
จากอ าเภอเมืองสุรินทร์  ประมาณ  28  กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-ช่องจอม 
เลขที่ 214 และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  375  กิโลเมตร  เนื้อที่  ประมาณ  386 
ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ  ได้แก่   ทางทิศเหนือ   ติดต่อ   อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
                  ทางทิศใต้     ติดต่อ   อ าเภอกาบเชิง และอ าเภอพนมดงรัก 
                  ทางทิศตะวันออก   ติดต่อ   อ าเภอล าดวน และอ าเภอสังขะ 
                  ทางทิศตะวันตก    ติดต่อ   อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
                   มีหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การปกครองท้องที่ อ าเภอปราสาท แบ่งการปกครองออกเป็น 
18  ต าบล  241  หมู่บ้าน  
                   ๒.สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชื้อเพลิง เป็นที่ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้าน
เสม็ด และหนอง คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่
ได้ดังนี้  ที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 
ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง  
โดยส่วนมากมักมีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม และรับจ้างทั่วไป 
ตลอดถึงมีการรับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มัก
มีการรับจ้างเกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตน
ปลูกได้ นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พ้ืนบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่ง
ขายในเมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  
                   โดยมีการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ อ าเภอบางปราสาทมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๒๐ แห่ง ประกอบไปด้วย เทศบาลต าบลจ านวน ๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน ๑๗แห่ง ดังนี้ ๑เทศบาลต าบลกังแอน   ๒เทศบาลต าบลนิคมปราสาท ๓เทศบาลต าบล
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กันตวจระมวล  ๔.องค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน ๕.องค์การบริหารส่วนต าบลทมอ ๖.องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพล ๗.องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ ๘.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ๙.องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเบา  ๑๐.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ ๑๑องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ยาง ๑๒.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ๑๓.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  ๑๔.องค์การ
บริหารส่วนต าบลโชคนาสาม๑๕.องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง  ๑๖.องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททนง ๑๗.องค์การบริหารส่วนต าบลตานี ๑๘.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ๑๙.
องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  ๒๐. องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีสถาบันการศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนระดับประถม  1 แห่ง และการสาธารณสุข ได้แก่ สถานีอานามัยประจ าต าบล แห่ง  1 แห่ง 
มีโทรคมนาคม ได้แก่ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง และตู้
ไปรษณีย ์1  แห่ง    
                  ๓.การเข้าถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่  1.สถานีต ารวจภูธร
ปราสาท  2.สถานีต ารวจภูธรทุ่งมน  3.สถานีต ารวจภูธรทมอ  4. สถานีต ารวจภูธรโชคนาสาม 
การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกหลังคา และมีการใช้ไฟฟ้าในการหุงต้ม และการ
อ านวยความสะดวดอ่ืน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักรีด และบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เป็นต้น  แม้น 
ตามถนนหนทาง มีการบริการเสาไฟฟ้า เพ่ือความสว่างแก่นักเดินทางยามค่ าคืนด้วย ถนนที่ใช้ในการ
สันจร เป็นถนนสาย 214 สุรินทร์- ปราสาท มีความสะดวกสบายมาก ส่วนการเข้าในชุมชนที่ตั้งของ
ปราสาทบ้านไพล มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน แม้นถนนจะเป็นลาดยาง แต่ก็ผสมกับถนนลูกลัง แต่ก็เข้าไปชม
ได้สะดวกสบาย มีแหล่งน้ าส าคัญได้แก่ อยู่ด้านหลังปราสาท หมู่บ้าน ๑  แห่ง เป็นแหล่งน้ าดั้งเดิม 
โบราณ ในหมู่บ้าน มี ๑ แห่ง ที่ขุดลอกข้ึนเอง มีค าขวัญ ประจ า คือ “ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี 
ชื่อดีงามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม” 
                   ๔.การเข้าถึงร้านอาหารในพื้นที่ปราสาทบ้านไพล ได้แก่ ร้านอาหารโตงเต้ง 1 ที่ขึ้น
ชื่อมีร้านอาหารบริเวณรอบนอกปราสาท ในหมู่บ้าน เป็นร้านอาหารตาสั่ง  4 แห่ง   มีร้านบริการ 
กาแฟ เย็น ร้อน ๒ แห่ง ด้านการที่พักนักท่องเที่ยง ,โฮมสเตย์, บ้านพักธรรมชาติ ได้แก่ ๑.ณ บ้านทุ่ง 
โฮมสเตย์ ที่พักใน บ้านพลวง อ าเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ณ บ้านทุ่งโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ 117 ม.2 
บ้านพลวงใต้ ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  ๒.ไรอัน รีสอร์ท 80 บ้านโคกเวง ม.17 ต าบลตา
เบา อ าเภอปราสาท 32140 ปราสาท  ๓.โรงแรมทองเพกา 151 หมู่8 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์  32140 ปราสาท   มีสถานที่น าเสนอเพ่ิมเติม  ได้แก ่๑.วัดหลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ พระเจ
กิอาจารย์แห่งอีสานใต้ ผู้เรืองเวทย์มนต์ สายเขมร ๒.วัดเขาสวาย อุทยานประวัติศาสตร์เขาสวาย ๓.
วัดหลวงปู่คีย์ วัดล ายอง พระเจกิอาจารย์แห่งอีสานใต้ ผู้เรืองเวทย์มนต์ สายเขมร ๔. วัดหลวงปู่ริม 
รัตนมุนี พระเกจิอาจารย์ อีสานใต้ ๕.การทอผ้าพ้ืนเมือง และ งานจัดสาน บ้านสวาย อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ๖.มณฑป หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมนต์ 
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      ๕.สรุปสภาพในปัจจุบัน 
         สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ   มันธุภา อายุ 60 ปี เลขานายก  อบต เชื้อเพลิง   หัวหน้า
ชุมชนบ้านปราสาท  ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เวลา 14.00-
15.30 นาที  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ได้กล่าว ถึงระบบการพัฒนาว่า  มีการพัฒนา เพ่ือเตรียมงาน นวัตวิถีชุมชน  มีการเตรียมของผลิต
พันธ์ชุมชนที่ท าเอง เพ่ือโปรโมท คือ ไข้เค็ม   น้ าพริกปลาหงิด  เบาะจรัว  ขนมนางเล็ดปะหน้าหมู
หยอง   มีการเตรียมการเพ่ือพัฒนา  บ้านโฮมสะเตย์  มีประมาณ 2-3 หลังที่สามารรับนักท่องเที่ยว
ได้ แต่ยังขาดอยู่มาก  เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น ชาวบ้านเอง ยังไม่มีความเข้าใจ และขาก
ปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย   มีการต้อนรับ ในวันส าคัญ   ร ามะม๊วต  ร าตรด  ร าสาก  ร ากะโนบติงตอง  
เป็นการตอนรับของชุมชนเป็นผู้จัดท าขึ้น จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นมรดกของบรรพบุรุษ  และ
พยายามพัฒนาเด็ก เยาวชน ของหมู่บ้าน ในด้านต่างๆ แต่ยังขาด  การมาฝึกในทักษะด้านต่างๆ จาก 
องค์กร  หน่วยงาน ต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่านี้ ..๙๘ 
           นาย งอน   นิลเยี่ยม   อายุ 59 ปี   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ 6 ต าบลเชื้อเพลิง  
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๙๘ สัมภาษณ์ บุญเลิศ   มันธุภา อาย ุ60 ปี เลาขานายก  อบต เชื้อเพลิง   หัวหน้าชุมชนบ้านปราสาท  
ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร์ เวลา 14.00-15.30 นาที 



๙๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้านต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพยายามเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน .
อยากพัฒนาไกด์ ตัวน้อยที่สนใจ  เพ่ือการแนะน าเสริม ปราสาท น าท่องเที่ยว   อยากได้ สิ่งอ านวย
ความสะดวก พ้ืนฐาน ปัจจัยพ้ืนฐาน   ทางเข้ามาบ้านปราสาท..ห้องน้ าไม่พอ  อยากให้มีการจัดการ
ปราสาทให้สวยงามขึ้น ปรับภูมิทัศน์  เพ่ิมความงาน ธรรมชาติ ให้น่าท่องเที่ยวมากขึ้น เราอยากให้มี
อย่างนั้นมากกว่า ให้ตั้งอยู่แบบนี้ โดยไม่มีการพัฒนา ให้ดีขึ้นกว่านี้ ๙๙ 
                 เข้าสัมภาณ์  นาง วราลี จันทเขต (พิธีกรในงานประจ าปี มากกว่า 8 -9 ปี  (เจ้า
พนักงานธุรการ) อบต บ้านไพล  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวแนะน าปราสาทบ้านไพล 
เรื่องปราสาท ตั้งอยู่หมู่ 6  เข้าทางแสรโบราณ ปราสาทมี 3 หลัง   ที่สมบูรณ์ 2 หลัง ทาง อบต ได้
ส่งเสริม งานประจ าปี  ทาง อบต เป็นแม่งาน มีชุมชน โรงเรียน วัด และเป็นวันผู้สูงายุ  เป็นผู้ร่วมใน
งาน  ด้วยทางบ้านไพล ได้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม และพยายามส่งเสริมทางวัฒนธรรม   
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ได้มีการจัดงาน นวัตวิถีฃุมชน ขึ้น   มีการแสดงการตอนรับ   การจัด
กิจกรรมแสดงอาหารพื้นบ้าน  มีผ้าไหม  สไบไหม  ผ้าถุง  ข้าวสาร  ไข่เค็ม  ยาสมันไพล 
ด้านความเชื่อ  ชาวบ้านจะให้ความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวบ้านนับถือ ในพ้ืนที่ (พ้ืนที่
ปราสาท) ไม่มีการสร้างห้องน้ า สามารถเข้า หรือ บริการห้องน้ าในวัดปราสาทพรหมคุณได้  แต่ก็ไม่
เพียงพอ ต่อการใช้ เรื่องแผ่นพับ ยังไม่มี  ซึ่งทาง  อบต   ก าลังเริ่มท า และพยายามให้มีขึ้น เพ่ิมการ
ท่องเที่ยว ..การเข้าถึงข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน  ทาง  อบต  มีเว็ป  อิอนเตอร์เน็ต  ของปราสาทบ้านไพล  แต่ 
ไม่ค่อยมีเนื้อหามากเท่าที่ควร  ยังขาดอยู่มาก  
                  ส่วนชุมชน ก าลังพัฒนา บ้านโฮมสเตย์   ให้มีในชุมชน สามารถรับได้ 2 -3 หลัง 
เท่านั้น  แต่โดยบริบทชุมชนยังขาดแคลงอยู่มาก ในด้าน การพัฒนาความรู้  การแนะน า   ไกด์   
.การเข้าถึง  คมนาคม  ไม่สะดวงเท่าที่ควร ถนน   ไม่มีจุดบริการสินค้า  ศูนย์บริการความรู้ ชุมชน  
ประชาสัมพันธ์ 

                                                           
๙๙ สัมภาษณ์  งอน   นิลเยี่ยม   อายุ 59 ปี   (ผู้ใหญ่บ้าน) บ้านปราสาท หมู่ 6 ต าบลเชื้อเพลิง  อ าเภอ

ปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์



๑๐๐ 
 

                 การท าแผ่นพับต้องใช้งบประมาณ ความส าคัญอยู่ที่ยังไม่สะดวกเรื่องงบ ประมาณและ 
ชุมชนยังไม่พร้อมในด้าน ผลิตพันธ์ชุมชน  แสวงหาอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นต้น สิ่งที่ต้องการพัฒนา
คือ ทางเข้าชมปราสาทห้องน้ า  และจุดชมในบริเวณ ปราสาท ๑๐๐ในการรับผิดชอบ การรันงาน ของ
หมู่บ้าน  การแสดงยังไม่มีการจัดท าหนังสือ  ที่สามารถเข้าลึก เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล ยังไม่มีการ
รวบรวมเป็นรูปเล่ม  ..การแสดง ในงานเป็น วงมโหรี   วงดนตรี   การแสดงกะโนบติงตอง    อาหาร
พ้ืนบ้าน  การร า   การแสดงสด  บวงสรวง เซ่นไหว้ บูชา เราจะขออนุญาตกรมสินลปากร ทุกครั้งเมื่อ
ท าการ จัดกิจกรรมใน ปราสาท๑๐๑ ขาดในเรื่องการประชาสัมพันธ์อยู่มากขาดงบประมาณ การ
ส่งเสริม    
 
๑.๔ ประวัติความเป็นมาของปราสาทบ้านพลวง 
                  ปราสาฬบ้านหลวงมีสถานที่ตั้ง ประวัติ สภาพทั่วไป และ ภาพทีปรากฏในปราสาท 
ดังนี้ 
                ๑.สถานที่ตั้งของปราสาท ตั้งอย่ฬี่บ้านพลวง ตาบลกงแอน อ าเภอปราสาท จงหวดสุ
รนทร อยูหางจาก ฬี่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ 
สุรินทร์-จอม ประมาณ ๔ กิโลเมตร ถงบานพลวงม ทางแยกซ้ายมือเข้าไปตามถนนคอนกรตอก 
ประมาณ ๖๐ เมตร ก็เขาถงปราสาท ก่อน เขาชมปราสาททานตองเสยคาธรรมเนยม ชาวไทยคนละ 
๑๐ บาท ส่วนชาวต่างชาติคน ละ ๕๐ บาท ปราสาฬแห่งนี้เปิดให้เข้าเยี่ยม๑๐๒ ขมได้ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐น. - ๑๘.๐๐ น. ทกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
              ประวัติความเป็นมาของปราสาทขอม  ประวัติของปราสาท ปรา่สาทบ้านพลวงแห่งนี้สร้าง
ขึ้นตามแบบศิลปกรรมของแบบปาปวน  ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๖ ถึงต้นพทธศตวรรษฬี่ ๗ 
เนื่องจากบริเวณหน้าบันมีภาพสลักรปสัตว์ต่าง ๆ เซ่น รูปกระรอก รูปลิง รูปม้า รปจรเข้ เป็นต้น 
รวมทั้งลักษณะของทับหลังที่ท่อนพวงมาลัยมีอบแบ่งเลี้ยวเป็นตั้น ล้วนเป็นลักษณะของคลปกรรมขอม
ในวงระยะเวลาดังกล่าวทั้งสิ้น กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนทึ่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ 
ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๘ พฤศจิภายน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้าที่ ๕ (ฉบับพิเศษ) ก าหนตพ้ืนที่โบราณสถานบ้าน
พลวง ปรัมาณ ๕ ไร่ งาน ๒ ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ กรมศิลปากรร่วมกับนายชิลเดรส อาร์ แวนข์ 
(chiLdresS Rvace) นักวิชาการชาวอเมริกาได้ท าการขุดแต่งและบูรณะปราสาทหินบ้านหลวงโดย
วิธีอนัสติไลซิส คือ การขุดค้นหาก้อนหินที่ทลายลงของตัวปราสาทที่ตกหล่นจมอยู่ใต้ดิน  แล้วรื้อตัว
ปราสาทลงจนถึงฐานรากและน าหินต่างๆ เรียงประกอบขึ้นใหม่ดังเดิมส าหรับชิ้นส่วนหลังคาปราสาท

                                                           
๑๐๐ เข้าสัมภาษณ์  นา วราลี จันทเขต (พิธีกรในงานประจ าปี มากกว่า 8-9 ปี  (เจ้าพนักงานธรุการ) อบต 

บ้านไพล  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์
๑๐๑ นายธีรศักดิ์ แก้วรตัน์ นักวิชาการศึกษา  อบต   บ้านไพล  ต าบลเชื้อเพลิง  จังหวัดสุรินทร์  (กอง

วิชาการศึกษา) 
๑๐๒ อ้างแล้ว,ส านักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โบรำณสถำนกลุ่ม

ปรำสำทตำเมือน, วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



๑๐๑ 
 

หาชิ้นส่วนไม่พบจึงได้เปิดโล่งไว้ดังที่เห็นอยู์ใบปัจจุบัน ในการขุดแต่งครั้งนี้ ได้พบโบราณวัตถุจ านวน
มาก เช่น เครื่องถ้วยศิลปะขอมโบราณ  

          ลักษณะทั่วไปของปราสาท  สภาพทั่วไปของปราสาท บ้านหลวง จะประกอบด้วย
ปราสาทหลังเดียว สร้างด้วยหินทรายสีขาว ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 
๘ คูณ ๒๓เมตร ด้านหน้าของปราสาทมีบันไดทางขึ้นและลง อยู่ ๑ บัน ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายมี
แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๔ คูณ ๔ เมตร หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก ส่วนยอดของ
ปราสาทได้หักหายไปหมด เหลือเพียงส่วนเรือนธาตุซึ่งมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยม ภายในปราสาทโล่ง 
เดิมเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพ บริเวณปราสาทมีคูน้ าเป็นรูปตัวยูล้อมรอบ มีสระน้ าอยู่ ๒ สระ 
คือ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทหนึ่งสระและอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของปราสาทหนึ่งสระสันนิษฐานว่าคงจะสร้างให้เป็นบารายเหมือนกับที่ได้พบในปราสาทอ่ืนๆ๑๐๓ 
 ภาพที่ปรากฏในปราสาท ขณะที่ลงส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลได้พบภาพที่ปรากฏ
ในปราสาทตังนี้ คือ ๑) รูปจ าหลัก ด้านทางทิศตะวันออกขอตัวปราสาท มีประตูทางเข้า -ออก ๑ 
ประตู กรอบประตูท าด้วยหินทราย มีทับหลังเหนือกรอบประตูจ าหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณเศียรเดียว ยืนอยู่บนแท่นเหนือหน้ากาลซึ่งแลบลิ้นออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยม มีแขน ๒ สอง
ข้าง ที่หน้าบันเหนือทับหลังขึ้นไป มีการจ าหลักเป็นรูปของพระกฤษณะก าลังยกเขาโควรรธณะ ที่
กรอบของหน้าบันมีการจ าหลักเป็นลายก้านต่อดอกเรียงจากสูงลงมาต่ า ที่ตรงปลายของพวงมาลัยได้
จ าหลักเป็นรูปนาคมีห้าเศียร นอกกรอบหน้าบันมีการจ าหลักเป็นรูปสัตว์เล็กๆ เช่น รูปม้า รูปลิง รูป
กระรอก เป็นต้น ด้านผนังทางเข้าออก มีการจ าหลักรูปนายทวารบาลยืนถือกระปองอยู่ ๒ นาย ยืนอยู่
คนละข้างของประตู ด้านทางทิศใต้ของตัวปราสาท มีทับหลังจ าหลักเป็นรูปของพระอินทร์ทรงช้าง ๓ 
เศียร อยู่ตรงกลางเหนือหน้ากาลชึ่งมีมือสองข้างยึดท่อนพวงมาลัย ส่วนยอดของทับหลังสลักเป็นรูป
สัตว์เรียงเป็นแนว เช่น ห่าน จระเข้ ม้า ลิง เป็นต้น บนหน้าบันเหนือขึ้นไปด้านบนมีรูปจ าหลักของ
เทวดานั่งชันเข่าอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนทางด้านขวามือของประตูหลอกมีการจ าหลักเป็นรูปนายทวาร
บาลยืนถือตะบองอยู่ภายในซุ้ม และมีเทพธิดาขนาดเล็กอยู่ภายในเช่นเดียวกัน 
                   ด้านทางทิศตะวันตกของตัวปราสาท ไม่ได้มีการจ าหลักเป็นภาพใดๆ ด้านทางทิศ
เหนือของตัวปราสาท กลางทับหลังจ าหลักเป็นภาพของพระกฤษณะอยู่ภายในซุ้ม ก าลังปราบนาคกา
ลิย ๖ เศียร ตรงหน้าบันเหนือขึ้นข้างต้นมีการจ าหลักเป็นรูปพระอินทรงช้างเอราวัณเศียรเดียวหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่ภายในซุ้มเหนือหน้ากาล ที่โคนเสาประตูหลอกทางเข้าต้านขวามีการ
จ าหลักรูปคนนั่งชันเข่าทั้ง ๒ ข้าง ประนมมือ ๒) ลายจ าหลัก ที่กรอบของหน้าบันมีการจ าหลักเป็น
ลายก้านต่อตอกเรียงจากสงลงมาต่ า เหนือนายทวารบาลที่ยืนอยู่ซ้ายมือของประตูทางเข้าปราสาท มี
ลายดอกไม้ ๔ กลีบขนาดใหญ่จ าหลักซ้อนกันขึ้นไปตามแนวของผนัง  ๓) ประติมากรรม ที่ปราสาท
บ้านพลวงนี้ได้มีการค้นพบเครื่องปั้น หรือเครื่องถ้วยในแบบวัฒนธรรมเขมรจ านวนหนึ่ง เป็นเครื่อง
ถ้วยเคลือบสีเขียว และสีด าหรือน้ าตาลจ าพวกแจกัน คนโท ไห ครก มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-
๑๗  ๔) ร่องรอยการเซ่นไหว้บวงสรวง คือ ขณะที่ผู้วิจัยได้ส ารวจเก็บข้อมูลอยู่ที่นี้ยังได้พบว่า ด้านทาง

                                                           
๑๐๓ ส านักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปราสาทบ้านพลวง แผ่นพับ

ข้อมูลการเข้าชมโบราณสถาน ขอรับแผ่นพับข้อมูลเมือ วันท่ี ๖ มกราคม  ๒๕๖๑ 



๑๐๒ 
 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากตัวปราสาทประมาณ ๑๐ เมตร ซึ่งอยู่ในบริเวณ พ้ืนที่ของปราสาท มี
ศาลพระภูมิอยู่หนึ่งหลัง จากการสังเกตที่ศาลพระภูมิแห่งนี้ พบว่ามีร่องรอยของการบวงสรวง เซ็นไหว้ 
และขอพร ของคนท่ีมีความเชื่อในวิญญาณ อารักษ์๑๐๔ 

สภาพทั่งไปของปราสาท  เป็นปราสาทหลังเดียว สร้างด้วยหินทรายสีขาว มีฐานสูง ๗ 
ชั้น บนสุดมีฐานรองรับองค์ปราสาทอีก ๓ ชั้น ตั้งอยู่บนศิลาแลงขนาดใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ขนาด ๘ คูณ ๒๓ เมตร  มีประตูเข้าด้านเดียว ทิศตะวันออก อีกสามบานเป็นประตูหลอกที่ถูก
แกะสลักบานประตูสวยงาม  ไม่ปรากฏส่วนยอกปราสาท เหลือเพียงส่วนเรือนธาตุเป็นห้องสี่เหลี่ยม  
ภายในองค์ปราสาท โล่งสามารถเดินรอบฐาน เทวรูปได้ บริเวณคูน้ าได้สร้างล้อมรอบปราสาท เป็นบา
รายที่ได้ปรากฏการสร้างทุกปราสาทในฐานคติศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เป็นศิลปะขอมแบบปาปวน 
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เป็นปราสาทที่มีการแกะสลัดภาพสัตว์ 
อาทิ กระรอก ลิง ม้า จระเข้๑๐๕  

  เส้นทางเที่ยวชมปราสาทเป็นเส้นทางมีความสะดวกสบายมาก ปรากฏมีแผ่นพับทาง
เจ้าหน้าที่ปราสาทได้บริการเป็นข้อมูลเบื้องต้น ร้านอาหารเพ่ือบริการโดยส่วนมากเป็นร้านอาหาร
ชุมชนที่มีการตั้งบริการเครื่องดื่ม อาหารตามสั่ง  ยังไม่ปรากฏที่พักที่เป็นโรงแรม บ้านพัก ในบริเวณ
แถบนั้น   

 
 
 
 
 
 
              

  
 
 
 

           ปราสาทบ้านพลวง                                        ลานบริเวณด้านหน้าปราสาท 
         ที่มาของภาพ : กฤษนันท์ แสงมาศ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
                   การอ านวยความสะดวกด้านห้องน้ าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าปราสาท ทางเข้าทางซ้ายมือ โด
บริเวณโดยรอบปราสาทบ้านพลวง  เป็นปราสาทแบบหลังเดียว ที่สร้างด้วยหินสีขาว สวยงาม ภาพที่
ปรากฏโดยรอบปราสาทมีการบอกเล่าที่มา เรื่องเล่า ประวัติตามฐานคติทางลัทธิศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดู มีประตูด้านหันด้านไปด้านทิศตะวันออก นอกนั้นเป็นประตูหลอกทั้ง ๔ ทิศ แต่ละด้านแกะสลัก
สวยงาม บริเวณปราสาทบ้านพลวงถือว่า เป็นปราสาทที่ได้รับการดูแล มีสภาพสวยงาม มีการดูแล
                                                           

๑๐๔ กรมศิลปากร ประวัติศำสตร์เมืองสุรินทร์, หน้า ๕๔. 
๑๐๕ ส านักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม, ปรำสำทบ้ำนพลวง, แผ่นพับ

ข้อมูลการเข้าชมปราสาทโบรารสถาน, 



๑๐๓ 
 

จากเจ้าหน้าที่ตลอด มีการปลูกบัว พืชพันธุ์พรรณน้ าไว้อย่างสวยงาม มีการปลูกต้นไม้  ไม้ประดับ เพื่อ
เสริมความงามให้แก่ปราสาทบ้านพลวงนี้ได้อย่างสวยงาม เป็นปราสาทหนึ่งที่ชุมชน สังคม  นักศึกษา 
นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจได้แวะมาเยี่ยมชมตลอดเวล  

 
 
 
 
 
 
 
 

   ด้านในปราสาทบ้านพลวง                            โดยรอบบริบทปราสาท 
ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
อธิบายภาพ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. โทมัท  เดวิท อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปิน  

สระน้ าล้อมรอบปราสาทมีน้ าขังตลอด ภายในบริเวณปราสาท มีลานทั้ง ๔ ด้าน ที่ ตัดหญ้าตกแต่ง
สวยงามอยู่ตลอดเวลา มีการตกแต่งโดยรอบ หินศิลาแลงที่เหลือจากการประกอบองค์ปราสาท จะถูก
น ามาประดับเรียงรายโดยรอบสองข้างปราสาท จัดเป็นสวนหย่อมสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปราสาท   บ้านพลวง                                     ฐานเทวรูปด้านในปราสาท 
         ที่มาของภาพ: กฤษนันท์ แสงมาศ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
                   การประกอบพิธีกรรมจะเป็นการบวงสรวง ประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานแบบพุทธกับ
พราหมณ์ กับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  พิธีการบวงสรวงเชิญเทพเจ้าในปราสาทบ้านพลวง เชื่อ
กันว่ามี วิญญาณที่รักษาปราสาทอยู่ เพ่ือให้มารับเครื่องบูชาประจ าปี การเซ็นไหว้สังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะท าเช่นนี้ทุกปี  โดยที่ตั้ง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ห่าง
จากอ าเภอเมืองสุรินทร์  ประมาณ  28  กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-ช่องจอม 
เลขที่ 214 และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  375  กิโลเมตร  เนื้อที่  ประมาณ  386 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ได้แก่  ๑.ทางทิศเหนือติดต่ออ าเภอเมืองสุรินทร์  ๒.ทางทิศใต้



๑๐๔ 
 

ติดต่ออ าเภอกาบเชิง และอ าเภอพนมดงรัก  ๓.ทางทิศตะวันออกติดต่ออ าเภอล าดวน และอ าเภอ
สังขะ  ๔.ทางทิศตะวันตกติดต่ออ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
      ๒.ด้านสภาพเศรษฐกิจและอาชีพ ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชื้อเพลิง เป็นที่ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้าน
เสม็ด และหนอง คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่
ได้ดังนี้  ที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่  ประมาณ 21,540 
ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง 
                  โดยส่วนมากมักมีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  
และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการรับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล 
เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้างเกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้า
ในเมือง ตามท่ีตนปลูกได้ นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พื้นบ้าน เมื่อมี
มากพอก็จะส่งขายในเมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผัก
หมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ โดยส่วนมากมักมีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา 
ปลูกผัก ทอผ้าไหม และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการรับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการ
หมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้างเกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น 
จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อ
ผ้าไหม พื้นบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายในเมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และ
ยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์  เป็นต้น 

มีสถาบันให้การศึกษา ได้แก่ 1.ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอปราสาท 2.วิทยาลัยการอาชีพ อ าเภอปราสาท 1 แห่ง 3.โรงเรียนบ้านพลวง 
(พรหมบ ารุงราษฎร์) ซ.214 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140๑๐๖ 1 แห่ง มีองค์กรธุรกิจ
ในพ้ืนที่ ได้แก่ 1.ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปราสาท 2.ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราสาท 3.
ส านักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท 4.ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอปราสาท 5.ส านักงานสรรพ
กรอ าเภอปราสาท  6.ส านักงานประมงอ าเภอปราสาท  7.ส านักงานเกษตรอ าเภอปราสาท 8.
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปราสาท 9.ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท 10.
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 11.ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอปราสาท 12.สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร์ สาขาปราสาท และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  อ าเภอปราสาท มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  1) ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปราสาท 2) ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาท 3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ปราสาทเมืองใหม่  4) ธนาคารออมสิน สาขาปราสาท  5) ที่ท าการไปรษณีย์ และมีการบริการ
สาธารณสุข ได้แก่ สถานีอานามัยประจ าต าบล แห่ง  1 แห่ง โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 1 แห่ง มี
โทรคมนาคมบริการ ได้แก่  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ   1 แห่ง หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  1   แห่ง 
ตู้ไปรษณีย ์  1 แห่ง   
                                                           

๑๐๖ กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธพ์ิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 



๑๐๕ 
 

  
๓.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน 

ได้แก่   
                    สถานีต ารวจภูธรปราสาท  มีสถานีต ารวจภูธรทุ่งมน มีสถานีต ารวจภูธรทมอ  มี
สถานีต ารวจภูธรโชคนาสาม มีกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 217  การไฟฟ้าที่อ านวยความ
สะดวก ได้แก่ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกหลังคา และมีการใช้ไฟฟ้าในการหุงต้ม และการ
อ านวยความสะดวดอ่ืน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักรีด และบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เป็นต้น  แม้น 
ตามถนนหนทาง มีการบริการเสาไฟฟ้า เพ่ือความสว่างแก่นักเดินทางยามค่ าคืนด้วย ถนนที่ใช้ในการ
สันจร เป็นถนนสาย 214 สุรินทร์- ปราสาท มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ สระบารายสมัยโบราณ 
ปัจจุบันเป็น ที่เก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน สระน้ าที่ขุดลอกไว้เพ่ือการใช้ในชุมชน 1 แห่ง 
มี ค าขวัญ “ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีงามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม” 
                    ๔.สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ แผ่นพับ (Brochures)แผ่นพับ ชื่อชุด 
“Amazing Thailand  Always Amazes You” เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นแผ่นพับที่
จัดท าโดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นแผ่นพับที่เน้นการ
น าเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้หัวเรื่องว่า “แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจในจังหวัดสุรินทร์” มีข้อมูลการเข้าถึงด้านร้านอาหารในพื้นที่ ได้แก่ มีร้านอาหารโตงเต้ง ๑ ที่
ขึ้นชื่อ  มีร้านอาหารบริเวณรอบนอกปราสาท ในหมู่บ้าน เป็นร้านอาหารตาสั่ง  ๔ แห่ง  มีร้านบริการ 
กาแฟ เย็น ร้อน ๒ แห่ งด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ ยว   ได้แก่ 1.แผ่นพับ 
(Brochures)แผ่น พับ  ชื่ อชุ ด  “Amazing Thailand  Always Amazes You” เที่ ย วหั ว ใจ ใหม่
เมืองไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นแผ่นพับที่จัดท าโดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานจังหวัด
สุรินทร์ โดยเป็นแผ่นพับที่เน้นการน าเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
ภายใต้หัวเรื่องว่า แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุรินทร์  

ด้านข้อมูลที่พักนักท่องเที่ยง,โฮมสเตย์, บ้านพักธรรมชาติ  ได้แก่ ณ บ้านทุ่ง โฮมสเตย์ 
ที่พักใน บ้านพลวง อ าเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ณ บ้านทุ่งโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ 117 ม.2 บ้านพลวง
ใต้ ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  ไรอัน รีสอร์ท 80 บ้านโคกเวง ม.17 ต าบลตาเบา อ าเภอ
ปราสาท 32140 ปราสาท  โรงแรมทองเพกา 151 หมู่8 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  32140 
ปราสาท  แนะน าสถานที่น าเสนอเพ่ิมเติม 1.วัดหลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ พระเจกิอาจารย์แห่งอีสาน
ใต้ ผู้เรืองเวทย์มนต์ สายเขมร 2.วัดเขาสวาย อุทยานประวัติศาสตร์เขาสวาย 3.วัดหลวงปู่คีย์ วัด
ล ายอง พระเจกิอาจารย์แห่งอีสานใต้ ผู้เรืองเวทย์มนต์ สายเขมร 4.วัดหลวงปู่ริม รัตนมุนี พระ
เกจิอาจารย์ อีสานใต้ 5.การทอผ้าพ้ืนเมือง และ งานจัดสาน บ้านสวาย อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ 6.มณฑป หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมนต์   
                 ๕.สรุปสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
                 สัมภาษณ์  นางสุมาลี   ดั งคนึก  ที่  22 ตุลาคม 2561  เวลา 13.25 นาที  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 



๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของ อบต๑๐๗. ได้สนับสนุนในทุกๆๆด้าน พยายามให้มี
กิจกรรมที่อุดหนุน  อบต บ้านพลวงมีการประชาสัมพันธ์ ให้องค์อ่ืนๆ หรือชุมชนอ่ืนๆได้ทราบ ด้วยวิธี 
กระจายข่าว  รถแห่ แต่วิ่งแต่ในต าบลของ อบต เอง แต่เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ เพียงงาน
ประจ าปี และงานที่จัดขึ้น เท่านั้นเพราะพิพิธพันธ์เป็นสิ่งที่ พ้ืนที่ท าอะไรไม่ได้ เพราะเป็นพ้ืนที่
ปราสาท  
การเข้าถึงข้อมูล ของนักท่องเที่ยว  มีเบอร์ชัว แผ่นพับที่เป็นการบริการจาก พิพิธพันธ์ บริการ  
อินเตอร์เน็ต เว็ปของ อบต พลวง เองที่มีเป็นแหล่งการเข้าถึงข้อมูล  มีการประชาสัมพันธ์ กับรถแห่  
และหอกระจายเสียง แต่ยังจ ากัดอยู่บาง การจะเอาข้อมูล ต้องขออนุญาตต่อกรมศิลป์ และไม่สามารถ
สร้างอะไรในพื้นที่ได้  “สิ่งที่อยากได้   ต้องการคือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   และเพ่ิมกิจกรรมที่เน้น
ชุมชน”  ศูนย์การบริการแหล่งท่องเที่ยว...เป็นสิ่งที่ต้องการมาก เพราะสามารถบริการนักท่องเที่ยว
และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้  ส่งเสริมเด็ก เยาวชนให้เป็นไกล์  ให้ความรู้เบื้องต้น  แผนพับ.ที่บอก 
พ้ืนที่โดยรอบ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ที่เที่ยวเสริม  อยากมากแต่ขาดที่งบประมาณ  แต่แผ่นพับนี้ 
กรมสิน ได้บริการแล้ว แต่สิ่งที่จ าเป็นอ่ืนๆๆ ยังจ าเป็น ต่อพ้ืนที่โบราณสถานได้  เราส่งเสริมหารท าได้ 
แบบอ่ืนๆที่น่าสนใจได้ แต่เราเห็นว่าท าแล้ว เราจึง อยากประชาสัมพันธ์กรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เส้นทางเสริม การท่องเที่ยว  เชื่อมโยงกันได้หมดเลย แหล่งเพ่ิมเต็ม .บาราย   แห่งน้ า   อาหาร  
การละเล่น  ต านาน ที่พอมีในการแสดง แสง สี เสียง งานประจ าปี   พยายามส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปั่นจักรยาน  และ อบต  พยายามส่งเสริมงานประจ าปี  โดยปี 2561  น่าจะ
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เราได้เชิญนางงามจักรวาล ปี 2558  มาในงาน เพ่ือดึงนักท่องเที่ยว  และ
จัดกิจกรรมบวงสรวง  บูชา   และการแสดง ด้วยการพัฒนาเด็ก ในเป็นไกด์  แนะน าโบราณสถาน  
พูดภาษา การเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  และร่วมมือของชุมชน  เรามีข้าวสาร  กระเป้าผ้า  
                                                           

๑๐๗ สัมภาษณ์ นางสุมาลี  ดังคนึก  ที่ 22 ตุลาคม 2561  เวลา 13.25 นาที  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 



๑๐๗ 
 

เส้นทางปั่นจักรยาน  จะแวะเข้า หรือ ทางผ่าน ของผู้สนใจ เราพยายามส่งเสริมและเห็นด้วย แต่ คนก็
ยังไม่ตื่นตัวเท่าไหร่ “ห้องน้ าในตัวปราสาท ควรจัดเพ่ิมตามจ านวนผู้ที่เข้ามาเที่ยวในปราสาท  เพ่ิม
ศูนย์การท่องเที่ยว นอกปราสาท (ยังไม่มี) ศูนย์อ านวยการ  บริการการท่องเที่ยว  อยากให้มีมาก ใน
ชาวบ้าน ชุมชน ได้รับผลประโยชน์นี้ขึ้นมา และ การบริการ อ่ืนๆ เช่น น้ า  อาหาร เครื่องดื่ม หรือจัด
ให้มีการ เพ่ิมกิจกรรมเสริมเพ่ือดึงดูดเข้ามา” ๑๐๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                    สัมภาษณ์นางสาวลักขณา  ลัดดาไสว   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ที่ 22 ตุลาคม 
2560   เวลา 14.25 นาที    ผู้ช่วยกลุ่มงาน นวัตวิถี  ชุมชน   สิ่งเพ่ิม นวัตกรรมเพ่ิมการท่องเที่ยว  
ตัวอย่าง    กระเป้า  (สินค้า)  ที่ชุมชนผลิตเอง  ผ้าไหม  ข้าวสาร ปลอดสารเคมี  (ในพื้นที่) กระเป้าใบ
ละ 100 บาท  ออกงานนวัตวิถี  เอกลักษณ์ของ ปราสาทบ้านพบวง ควรพัฒนาอะไรให้เป็น
เอกลักษณ์ เพ่ิม การค้า   ท าเสิ้อ  กระเป้า  ผ้าไหม   หัตกรรม  ข้าวสาร แต่ยังไม่เป็น เอกลักษณ์
เท่าที่ควร  (ท่ัวไป)  ยังเริ่ม และพยายามแสวงหา เพ่ือจ าหน่ายงานประจ าปี ก าลังพลักดัน  ยังไม่เป็น
เอกลักษณ์ของปราสาทบ้านพลวง  ประเพณีการแสดงประจ าถิ่น คือ นางกันตรวนสะตราว  งาน แสง 
สี เสียง   เป็นงบ  อบต ทั้งหมด มีการเรือมตรด    ท้องถิ่น ฃุมชน   มีการน า คนแก่ ในชุมชน มาขาย
ของในพ้ืนที่ ปราสาท หรือ ไม่...มี แต่ไม่มาก ส่วนมาก มีแต่ ขนม ข้าวต้ม การค้าเล็กๆๆ น้อยๆๆ ๑๐๙   

                                                           
๑๐๘ เข้าสัมภาษณ์ นางสมุาลี  ดังคนึก  ที่ 22 ตุลาคม 2561  เวลา 13.25 นาที  ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
๑๐๙ สัมภาษณ์นางสาวลักขณา  ลัดดาไสว   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ที่ 22 ตุลาคม 2560   เวลา 14.25 

นาที 



๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สัมภาษณ์ การท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดสุรินทร์ ที่ 24  ตุลาคม 2561   เวลา 09.00-10.00 นาที  
         

การเข้าสัมภาษณ์ มุมมอง ปราสาท ทั้ง 4 แห่ง การวิจัย   ในฐานที่ท่านแม่งานหลัก  
ท่านมีมุมมอง แนวทาง  สิ่งอ านวยความสะดวก ต่อสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไรอยากพัฒนา อยากเสริม 
เติม ในพ้ืนที่ 4 ปราสาท นี้ อย่างไร บ้าง 
                   บ้านพลวง  บ้านไพล เป็นพ้ืนที่ ระนาบเดียวกัน  ในเรื่องของการพัฒนา เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน ปัญหา คือ ต้องได้รับการอนุญาต จาก กรมสิน  เพ่ือการจัดกิจกรรม ตามแนวทาง
กฎหมาย ด้วยส่วนหนึ่ง  และ แต่ละพ้ืนที่ จะขอทุน เพ่ือการพัฒนา พ้ืนที่ เราเพียงเสนอ และและ 
ท่าน ผู้ว่า เป็นผู้เซ็น เสนอ ได้ไม่ได้ ก็อยู่ที่ หน่วยงาน ว่าเห็นสมควร รือ ไม่ เพราะมีพ้ืนที่ ปราสาท ที่
มาก ในบริเวณ จังหวัดสุรินทร์   ดังนั้นเราจะช่วยพัฒนาได้ ในสถานที่ ของบประมาณ ในการพัฒนา 
หรือ การจัดงาน ต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของ คนหมู่มาก ก่อน  โดยเฉพาะ ปราสาท ตาควาย  นั้น เราท า
ได้ในส่วนที่ท าได้ เพราะ พื้นที่ ปราสาทตาควาย ยังเป็นพ้ืนที่ ที่ยังพัฒนายาก เพราะ มันเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของชาติ ระหว่างประเทศ   ด้วยส่วนหนึ่ง  ถ้าจะพัฒนาก็ได้เฉพาะ พ้ืนที่ของเรา ดังนั้น 
บางพ้ืนที่ เป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยว  เราก็พยายามสนับสนุนให้ตามงบประมาณที่ขอมา เพ่ือการ
พัฒนาของชุมชน การเข้าถึงข้อมูล   เราก็มีเว็ป  อินเตอรน์เน็ต  ฐานข้อมูลจังหวัด เพ่ือการท่องเที่ยว  
แต่ ข้อมูล น้อย  ไม่มาก และไม่ลึกพอ ส่วนการท าแผ่นพับ นั้น ถ้าที่ส าคัญ กรมสินจะท าให้ เพราะ
เป็นพืน้ที่ของเขา   แต่ถ้าพ้ืนที่นอกนั้น ก็จะไม่มี เพราะ อาจงบประมาณ ไม่พอ  ดังนั้น   เรา พยายาม
โปรโมท ให้ ชุมชน  กลุ่มคน ได้ทราบว่า มีที่เที่ยวอะไรบ้าง  มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ชุมชนก็เป็นส่วน
ส าคัญที่ต้องช่วยกัน ละร่วมจัดการ ชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา เป็นที่รู้ จัก  ชุมชนแถบนั้น ต้อง 
พยายาม พัฒนา แนวทาง  เมนู  สิ่งอ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ ด้วย  แต่ในส่วน งบประมาณ ก็มี
มาขอ เราก็พยายามที่จะให้ แต่ก็ไม่พอ   ดังนั้น ที่ส าคัญ มันอยู่ที่ชุมชนด้วย   เราเพียงพัฒนาได้เพียง
สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานเท่านั้น ชุมชน ต้องพยายาม โปรโมท พ้ืนที่ของตนเอง  หาวิธีการ



๑๐๙ 
 

ต่างๆๆ เพ่ือเป็นเครื่องช่วยเสริม ถือว่าส าคัญ แต่ปราสาทบ้านไพล  ต าบลเชื้อเพลิง   อ าเภอปราสาท  
และ  ตาควาย  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ (ยังไม่มีการแผ่นพับ)  ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก
หลายอย่าง   เช่น  ผู้แนะน า  สถานที่ แก่นักเที่ยว  ในชุมชน มีอะไรดี  มีที่เที่ยวนอกจากปราสาท 
หรือ ไม่ และ มีผลิตพันธ์ชุมชน  อะไรบ้าง  มีต านานความเชื่อ  พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี  
อะไรบ้างเป็นต้น๑๑๐ 

สัมภาษณ์  การท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดสุรินทร์ ที่ 24  ตุลาคม 2561   เวลา 
09.00-10.00 นาที  (คนที่ 2 ) การพัฒนาพ้ืนที่ ปราสาท นั้น  เราก็ต้องมีพ้ืนที่  หลัก พ้ืนที่ รอง ใน
การพัฒนา ว่า เมื่อจะพัฒนานั้นเราก็จะเลือกเราพ้ืนที่ หลักๆๆ ก่อน พ้ืนที่ รอง เป็นพ้ืนที่ ปราสาท
เล็กๆ  เป็นทางผ่าน   ในการท่องเที่ยว  อาจเป็น พ้ืนที่เสริม  เพ่ือการท่องเที่ยวได้   เป็นจุด หนึ่ง เพื่อ
เสริมการท่องเที่ยวให้หลากหลายได้  ดังนั้น  การเข้าถึง  คมนาคม  สื่อต่างๆ ก็อาจน้อยไปด้วย  
ดังนั้น ชุมชน ก็ต้องช่วยในการพัฒนา  พ้ืนที่ และพยายามสร้างความส าคัญของพ้ืนที่  ในด้านต่างๆ  
เช่น  นวัตกรรม   สิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้าพ้ืนเมืองที่ หลากหลาย และโดดเด่น มีอัตลักษณ์ 
ความจ าเพราะ ที่ดึงดูด นักเที่ยว ได้ เช่น ความศักดิ์สิทธิ์ พลัง อ านาจ การเข้าบูชา  และการบนบาน 
สามารถเป็นจุดหนึ่งที่ ผู้คน จะเข้ามาตลอด ไม่เว้น เพราะ จะไปหวังเพียง นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้   
ดังนั้น ขึ้นอยู่กับแนวทาง แนวคิด ผู้น าชุมชน เพ่ือการสรรค์สร้าง พ้ืนที่ นั้น ให้เป็นที่รู้จักได้ อย่าง
สร้างสรรค์ ..(แนวทางเสริม)  
 
 
๔.๔ สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัด
สุรินทร ์
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
โบราณจังหวัดสุรินทร์  ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยข้อที่ ๒.ศึกษาสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ในบทนี้ผู้วิจัยต้องการน าเสนอ
ให้เห็นถึงเนื้อหาสาระของการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมกับผลการออก
ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยได้ก าหนดหัวข้อที่เก่ียวข้องไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑๑๐ สัมภาษณ์ การท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดสุรินทร์ ที่ 24  ตลุาคม 2561   เวลา 09.00-10.00 
นาที 



๑๑๐ 
 

                     ๑.การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเท่ียวปราสาทภูมิโปน 

การเดินทางและเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปราสาทภูมิโปน 
ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยที่ตั้งของหมู่บ้านนั้น 

อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองสุรินทร์มาทางทิศตะวันออกประมาณ ๖๔ กิโลเมตร โดยสามามารถเดินทาง
จากเมืองสุรินทร์ไปตามเส้นทางสายสุรินทร์-อุบลราชธานี โดยผ่านอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษตาม
ถนนมิตรภาพ (โดยเมื่อถึงป้อมเมื่อถึงสี่แยกสังขะหรือแยกป้อมต ารวจหรือสี่แยกออกไปทางทับสิมส
ยาม ๐๔ เส้นทางไปยังชายแดนไทย กัมพูชาก็ขับตรงไปตามเส้นทางนั้นโดยสังเกตุจะมีป้ายบอกเป็น
ระยะว่าปราสาทภูมิโปนซึ่งเป็นป้ายที่สร้างขึ้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
สุรินทร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่ แสดงแผนที่เส้นทางไปยังปราสาทภูมิโปน 

  ที่มา : (กฤษนันท์ แสงมาศ. ดัดแปลงจาก Google earth : ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
  
                  เมื่อเดินทางไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นเป็นชุมชนประมาณ ๒-๓ หมู่บ้านๆ ก็เดินทางตรงตาม
เส้นทางไปเรื่อยๆ พอใกล้ถึงก็จะสังเกตเห็นป้ายของการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยที่ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ก่อนถึงปราสาทภูมิโปนก่อนหนึ่งหมู่บ้านภูมิโปน นั้นก็คือ
บ้านเทพอุดม แล้วสังเกตุทางซ้ายมือเพราะปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือของถนนและมีสถานที่
เชียวชอุ่มเป็นบริเวณกว้าง เป็นที่ตั้งของปราสาทภูมิโปน โดยการเข้าถึงโดยรถยนต์ส่วนตัวนั้นใช้เวลา
ประมาณ ๑ ชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้นเอง  
 



๑๑๑ 
 

  

 

 แผนภาพที่  แสดงแผนที่สุรินทร์และป้ายบอกทางเข้าปราสาท 
 ที่มา : (กฤษนันท์  แสงมาศ. ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 จากแผนภาพแสดงเส้นทางไปยังหมู่บ้านภูมิโปน ท าให้ได้ทราบว่าเส้นทางแรกที่กล่าว
มานั้นคือเส้นทางสายสุรินทร์-อุบลฯ เป็นเส้นทางที่สะดวกแก่การเดินทางไปมาสัญจรของคนทั่วไป
และเป็นเส้นทางหลักไปยังปราสาทภูมิโปนคือสามารถเดินทางจากเมืองสุรินทร์ไปยังอ าเภอสังขะก่อน
แล้วจึงเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งก็อยู่ตรงเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอ าเภอบัวเชด ซึ่งไกลจากตัว
เมืองบัวเชดเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นเองสภาพของพ้ืนถนนที่เป็นลาดยางตลอดแนวแต่มีเพียงใน
หมู่บ้านเท่านั้นเองที่ถนนแคบเข้า แต่เส้นทางหลักก็เป็นถนนสองเลนส์ตามเส้นทางของชุมชนหรือ
ชาวบ้านก็มีการประกอบอาชีพท านาท าไร่ ของชาวบ้านต่างๆ  ตลอดเส้นทางจะมีการสัญจรไปมาใน
การขนส่งสินค้าอย่างคับคั่ง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย หรือสินค้าทางการเกษตรที่ชาวบ้านส่งขาย เนื่อง
ด้วยเส้นทางนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทก่อสร้าง เมื่อผ่านเส้นทางไปยังหมู่บ้านจะเป็นทุ่งนาเขียวขจีไปด้วย
ต้นข้าว มีบ้านคนบ้างพอประปรายไปตามรายทาง สภาพถนนเป็นลาดยางทางแคบ เหมือนทางเข้า
หมู่บ้านทั่วไป มีสภาพที่ขรุขระบ้างบ้างจุด ผู้เดินทางต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วย เมื่อถึงช่วง
กลางหมู่บ้านจะเห็นเป็นวัด ส่วนสภาพที่ตั้งจะเป็นเนินเรียบ บรรยากาศมีความร่มรื่น สบายตา ด้วย
ความเป็นธรรมชาติที่ปลูกต้นไม้รอบบ้านและตัวบ้านเองส่วนมากชาวบ้านจะสร้างบ้านสองชั้นแบบ
ประยุกต ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๑๒ 
 

 
  

 

  
 
 
 
 แผนภาพที่  แสดงแหล่งท่องเที่ยวปราสาทภูมิโปน 
 ที่มา : (กฤษนันท์ แสงมาศ. ถ่ายเมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
      จากภาพแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทภูมิโปน ซึ่งถือว่าเป็น
ปราสาทในยุคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ตัวปราสาทเกิดการเสื่อมโทรมตามกาลเวลา 
ปราสาทภูมิโปน ประกอบด้วยโบราณสถาน ๔ หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ ๓ หลัง และศิลาแลง ๑ หลังมี
อายุการก่อสร้างอย่างน้อย ๒ สมัย ปราสาทก่ออิฐหลังใหญ่และหลังทางทิศเหนือสุด เป็นปราสาท
แบบศิลปะเขมร ที่มีอายุเก่าที่สุดในประเทศไทยคือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ส่วนปราสาทอิฐหลังเล็ก
ที่ตั้งตรงกลาง และปราสาทที่มีฐานศิลาแลง ด้านทิศใต้นั้น สร้างขึ้นในสมัย หลังปราสาทภูมิโปนคงจะ
สร้างข้ึน เป็นศาสนสถาน ในศาสนาฮินดู ไศวนิกาย เช่นเดียวกับศาสนสถานอ่ืนๆ ในรุ่นเดียวกัน  
 
          ๒.สารสนเทศการเขา้แหล่งท่องเที่ยว  
          ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการของจังหวัดสุรินทร์ ได้น าภาพและประวัติของ
ปราสาทภูมิโปน ออกมาเผยแพร่ทางสื่อออกไลท์หรือทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเฟสบุค เว็บเพจ บล็อก 
และส่วนของเอกชนส่วนมากก็จะเป็นบริษัทที่ท าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เหล่านี้หรือบริษัท
ทัวร์ต่างๆ จึงท าให้การเข้าถึงการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็ว  สามารถเข้าถึง
และอ่านได้เพ่ือหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของภูมิโปนได้ เพ่ื อหาสารสนเทศ ได้ 
ประวัติศาสตร์ การเข้าถึงการเดินทางหรือเส้นทางด้วย  
 

 

1.  
 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 แผนภาพที่  แสดงแผนที่สุรินทร์และป้ายบอกทางเข้าปราสาท 
 ที่มา : (http://www.surinpao.org/index) 
                  การเข้าถึงที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว  อันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุรินทร์ และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสบายใจและไว้ใจได้เมื่อมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ภายในจังหวัดสุรินทร์ ที่พักที่เป็นที่พักหลักของนักเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนมาจะพัก
ที่   ๑.โรงแรมทองธารินทร์  ๒.โรงแรมมณีโรจณ์ ๓.โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก ๔.โรงแรมมาตินา ๕.
สวนป่ารีสอร์ท ๖.โรงแรมเกษมกาเด้น ๗.ดิออคิดเรสซิเดนซ์ ๘.ฟอจูนแมนชั่น ๙.โรงแรมเพชรเกษม 
๑๐.โรงแรมวันฟู 

         ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวในสุรินทร์นี้ 
ส่วนมากมีแบบร้านทั่วไปที่สามารถนั่งรับประทานหรือซื้อหาทั่วไปจากตลาดไนท์ ได้ ถือว่ามีหลาย
ทางเลือกให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับบริการได้ โดยร้านอาหารส่วนมากที่คนทั่วไปนิยม
รับประทาน ร้านอาหารทั่วไปในสุรินทร์เป็นแบบชนิดที่เป็นแบบร้านอาหารพ้ืนบ้านทั่วไป ถ้าหากหา
ร้านเฉพาะทีแป็นอาหารตะวันตกนั้นก็สามารถหาได้จากร้านที่มาตฐานนิดหนึ่งทรงสมัยใหม่หรือไม่ก็
เป็นแบบร้านในรีสอร์ทหรือโรงแรมไปเลยก็ได้ ร้านอาหารโดยทั่วไปของสุรินทร์ ได้แก่ ๑.เซเลเบรด ๒.
มะเซิล ๓.ร้านอาหารส่วนป่า ๔.แม่พิมพ์ปลาเผา ๕.กรีนเทอเรสซ์ ๖.ร้านคิดถึงเบเกอรี่ ๗.อ.กุ้งเผา  ๘.
ระเบียงน้ า ๙.ชายน้ า ๑๐.ร้านอาหารเป่าปาก         
               ร้านขายของที่ระลึก โดยร้านขายของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของสุรินทร์ได้แก่ ๑.ร้านของฝากห้า
ดาว ๒.ร้านเอกอนนันต์ไหมไทย ๓.ร้านขายของที่ระลึกพ้ืนเมือง ๔.ร้านกุนเชียงห้าดาว  ๕.สุรินทร์ไหม
ไทย ๖.กรีนเอ้าเลทสุรินทร์ ๗.ซินเฮงของฝากเมืองสุรินทร์   สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่จากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ยังปราสาทภูมิโปน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่ม
อารยธรรมขอมโบราณของจังหวัดสุรินทร์ แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะ
เป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดงให้เห็น สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวได้
กล่าวแล้วข้างต้น แสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ าที่นั่ง
พักผ่อน หอพระในการกราบไหว้ หรือแม่แต่บริการเที่ยวชมที่โรงเรียนจัดท า เช่น มัคคุเทศก์น้อย
ท้องถิ่น แต่ยังไม่เกิดเป็นกิจจะลักษณะเท่าใดนัก พร้อมกันนั้นก็มีหลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ 
บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นความ
สะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวทั้งสิ้นเป็นต้น 

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
๑ แผ่นพับ (Brochures) แผ่นพับ ชื่อชุด “Amazing Thailand  Always Amazes You” 

เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นแผ่นพับที่จัดท าโดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นแผ่นพับที่ เน้นการน าเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้หัวเรื่องว่า “แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุรินทร์” โดยแผ่นพับจะมีการ
น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทรวมได้ด้วยกัน โดยมิได้แบ่งออกเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน  

http://www.surinpao.org/index
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เนื่องจากว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยพ้ืนที่การท่องเที่ยวมิได้ลงน้ าหนักไปยังแหล่งใด
แหล่งหนึ่งเป็นพิเศษ   แหล่งท่องเที่ยวที่น าเสนอ ได้แก่ วัดบูรพาราม  วนอุทยานพนมสวาย วัดเขา
ศาลาอตุลยฐานะจาโร หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองท่าสว่าง  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้าน
หัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ หมู่บ้านช้างตากลาง อ่างเก็บน้ าห้วยเสนง  ปราสาทภูมิโปน 
ปราสาทศีขรภูมิและกลุ่มปราสาทตาเมือน 

การท่องเที่ยวที่น าเสนอ ได้แก่ ได้น าเสนอโปรแกรมทางการท่องเที่ยวพร้อมเส้นทาง
เพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์โดยได้แบ่งออกเป็น  ๓ ประเภทดังนี้  วัฒนธรรมท้องถิ่น  
โบราณสถานและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน โดยได้ตั้งชื่อแต่ละโปรแกรมเส้นทางที่น าเสนอดังนี้ เส้นทางท่อง
หัตถศิลป์ถิ่นช้างไทย เส้นทางตามรอยอารยะธรรมขอม และเส้นทางวิถีชีวิตสุรินทร์ โดยโปรแกรมนั้น
จะมีการตั้งเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละโปรแกรมอย่างชัดเจนท าให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะ
ทราบเวลาที่จะเที่ยวชมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนและรู้ถึงก าหนดการท่องเที่ยวในล าดับ
ต่อไปอีกด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือได้ว่าสามารถให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่สุรินทร์หรือเป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้เส้นทางการท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถเดินตามโปรแกรมที่น าเสนอไว้ในแผ่นพับและท าให้สามารถท่องเที่ยวได้ตาม
เวลาเที่ยวได้ครบทุกที่อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงปกแผ่นพับทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

 แผ่นพับหรือสื่อชนิดนี้ได้ออกแบบด้วยการใช้เอกสารแผ่นเดียวพับเป็นสองหน้าแต่ละหน้ามี ๓ 
คอลัมน์นักท่องเที่ยวสามารถพับหรือพลิกดูได้สะดวกหน้าปกใช้ช้างและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไฮไลท์
หน้าปกและใช้ค าว่าสุรินทร์เพื่อบอกถึงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

๒.ข้อมูลระยะทางการเข้าถึงระหว่างตัวเมืองสุรินทร์ถึงแหล่งท่องเที่ยว 
        เป็นการบอกระยะทางระหว่างศูนย์กลาง (ตัวเมืองสุรินทร์) ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญๆ ต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีล าดับที่บอกชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและระยะทางซึ่งวัด
เป็นกิโลเมตร ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถค านวณระยะทางและเวลาในการเดินทางในการเข้าถึงแหล่ง
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ท่องเที่ยวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากนักท่องเที่ยวมาแบบแบ๊กแพ๊ค (Back Pack) หรือส่วนตัวเป็น
ครอบครัวก็สามารถเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งได้ภายใน
ระยะเวลาในหนึ่งวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่    ภาพแสดงเนื้อหาภายในแผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

แผนที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
เป็นแผนที่ที่บอกสถานที่ต่างๆ ภายในตัวเมืองสุรินทร์ ซึ่งสะดวกกับการจับจ่ายใช้สอย

หรือการ Shopping  หรือธุระในเมืองก่อนที่ออกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่รอบนอกหรือนอก
เขตเมืองสุรินทร์ออกไป โดยได้บอกสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองสุรินทร์ โรงพยาบาล 
โรงแรม ตลาด ร้านขายของฝากในเมือง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและสถานีต ารวจ เป็นต้น ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างถิ่นหรือต่างประเทศที่จะได้เดินทางในตัว
เมืองสุรินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือท าธุระส่วนตัวหรือการพักผ่อนหย่อนใจในยามราตรีเป็นต้น 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดสุรินทร์ส่วนมากประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เช่น 
หัตถกรรมเครื่องเงิน การทอผ้าแบบเขมรโบราณและอ่ืนๆ และแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนชาวกวยเลี้ยง
ช้างท าให้เกิดการท่องเที่ยวแนววัฒนธรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การเลี้ยงช้างและพร้อมกันนั้นก็จะ
น ามาซึ่งแหล่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวก็คือที่พักทางการท่องเที่ยวก็มีการพักแบบบ้านๆ 
หรือโฮมสเตย์ต่างๆ เพ่ือให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมืองสุรินทร์และสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ได้
น าเสนอในแผ่นพับทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อชุด “เที่ยวตามอารยะธรรมขอมนครชัยบุรินทร์” มี ๓ 
อย่างด้วยกันได้แก่ 
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ภาพที่    ภาพแสดงการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

การเข้าถึงข้อมูล โอทอปพ้ืนเมือง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้พ้ืนเมืองส่วนมาก
เน้นไปที่แหล่งหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองสุรินทร์หรือที่เกี่ยวกับการหัตกรรมท้องถิ่นซึ่ง
สื่อได้น าเสนอไว้ถึง ๔ ที่หลักๆ ได้แก่  

        ๑. หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมาบ้านท่าสว่าง ซึ่งได้น าเสนอเก่ียวกับความ 
อัศจรรย์ของผ้าไหมยกทองแบบโบราณ มีจุดเด่นของการประชาสัมพันธ์คือการน าเสนอเทคนิคและ
วิธีการทอผ้าแบบเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและการสร้างลายผ้าแบบราชส านักมีการผสมผสานกับท าให้เกิด
ความอัศจรรย์และงดงามยิ่ง มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยน าเสนอในแบบผ้าไหมที่ใช้จ านวนตะกรอ
ที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ใช้คนทอถึง ๔ คนและเป็นผ้ายกทองด้วยเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และพ้ืนฟูผ้า
ราชส านักโบราณเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผ้าทอมือได้โด่งดังไปทั่วโลกด้วย 

        ๒. หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม  ซึ่งหมู่บ้านที่ดังด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมีชื่อด้วย 
ลวดลายดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ให้เกิดความสวยงามและแข็งแรง  เช่น ตะกร้าหวาย 
ภาชนะต่างๆ ที่ท าจากหวายซึ่งเป็นหวายพ้ืนบ้านของบ้านบุทมและได้รับมาตรฐานจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อันเป็นการน าเสนอเครื่องหัตถกรรมพ้ืนบ้านแบบเครื่องจักสานของ
ชาวบ้านบุทมที่ได้มาตรฐานและเป็นลายเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ 

๓. หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านเขวาสินรินทร์เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรม
เครื่องเงิน(ประค า) มีการผลิตลูกประค าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน อันได้รับการสืบทอดจากบรรพ
บุรุษขอมโบราณมีลายต่างๆ ให้เลือกชม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากไม่ไกลจากเมืองมาก
นักและสื่อโบชัวร์เองก็มีเบอร์ของแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือความสะดวกแก่การติดต่อ
สอบถามและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นต้น  
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 ๔. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม   แผ่นพับได้บอกถึงสถานที่ในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งห่างออกไปทางสายสังขะหรือทางทิศตะวันออกของเมืองสุรินทร์ อันเป็นสถานที่ตั้ง 
ระยะห่างจากตัวเมือง กิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่างๆ และมี
การท าหัตถกรรมด้านเครื่องจักสานเสริมอีกนอกเหนือจากการทอผ้าซึ่งเป็นหัตถกรรมพ้ืนเมืองของชาว
สุรินทร์ 

          ๓.ข้อมูลในเทศกาลงานประเพณี ได้แก่ การท่องเที่ยวทางเทศกาล งานประเพณี
นั้นในแผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์นครชัยบุรินทร์นั้นได้มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวไว้ ๖ ด้วยกัน
ดังนี้  

          ๑.งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทรมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ 
สนามกีฬาศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์และมีจัดประกวดโต๊ะอาหารของช้าง ขบวนแห่งช้าง เลี้ยงอาหารช้าง 
ประกวดธิดาช้างซึ่งได้โปรโมทว่าเป็นจัดเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานมีการแสดงช้างและ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่างๆ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท าสื่อการ
ประชาสัมพันธ์และได้บอกถึงสถานที่จัดงานและเบอร์โทรศัพท์หากต้องการติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านงานกาชาดและงานช้างจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการบอกข้อมูลพื้นฐานโดยคร่าวเพ่ือให้
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยเป็นต้น  

          ๒. งานข้าวหอมมะลิและมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ได้บอกถึงสถานที่จัดงานของ
มกราคมของทุกปีและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมากมายการประกวดผ้า
ไหมและการแสดงบู๊ท (Boots) ของส่วนราชการต่างๆ  

          ๓.  งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทงได้บอกสถานที่และช่วง
ของการจัดงานคือ ณ ปราสาทศีขรภูมิในสัปดาที่สามของเดือนพฤศจิกายนมีการแสดงแสงสีเสียง 
จ าลองแนววิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองสุรินทร์ ของลาว เขมร ส่วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านการ
ประกวดนางนพมาศหรืองานลอยกระทงมีประกวดขบวนแห่ลอยกระทงนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้
จากส านักงานอ าเภอศีขรภูมิโดยมีหมายเลขเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถามเพ่ือการมาเที่ยวชม
งานอีกด้วย  

         ๔.  เทศกาลงานปลาไหล ได้บอกถึงสถานที่จัดงานคือ ณ อ าเภอชุมพลบุรีในช่วงสัป
ดาที่สามของเดือนธันวาคมหรือท้ายปีนั้นเองก่อนเทศกาลปีใหม่ หลังจากท่ีประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวข้าว
หรือท านาเสร็จ ช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเกษตรกรก็จะน ามาเป็นอาหารเพ่ือรับประทานจนเกิดเป็น
เทศกาลหรืองานประเพณีขึ้นมาเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวต้องการมาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เทศบาลชุมพลบุรี  

๕.  ประเพณีการบวชแห่นาคช้าง มีการบอกถึงวัดที่จัดคือราวๆ เดือนหกของทุกปีที่วัด
แจ้งบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการแห่ขบวนนาคช้างตามล าน้ ามูลอย่างเอิกเริกตาม
ล าน้ ามูล กิจกรรมต่างๆ คือ พิธีโกนผมและอ่ืนๆ อีก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สใจสามาถติดต่อขอ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ที่ที่ว่าการอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมีหมายเลข
ติดต่ออีกด้วย ซึ่งเทศกาลเหล่านี้ได้จัดขึ้นจากวัฒนธรรมการบวชหรืองานทางด้านการศาสนาของ
ชาวบ้านและได้โปรโม๊ทมาเป็นเทศกาลงานท่องเที่ยวอันเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กวยด้วย  หากสังเกตแล้วจะพบว่าในจังหวัดสุรินทร์จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญสองอย่างที่น าเสนอ
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ผ่านแผ่นพับหรือสื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ คือ ด้านวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนพ้ืนเมือง
สุรินทร์และกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นโดยแบ่งเป็นส่วนแรก ๔ 
ด้านและส่วนที่สองอีก ๑ อย่างดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของสุรินทร์ตามการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นเป็นแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนพ้ืนเมืองเสียมากกว่าและเป็นสิ่งที่รู้จักกันดี
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นต้น 

โฮมสเตย์วิถีชีวิต จุดเน้นของการประชาสัมพันธ์นั้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตของชาวกวยหรือกลุ่มชาติพันธุ์กวย ซึ่งชาวกวยจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ เลี้ยงช้างและมีแนววิถีชีวิต
เกี่ยวพันระหว่างคนกับช้างสุรินทร์จะมีการท่องเที่ยวที่ดังมากเกี่ยวกับเรื่องช้างหรือแนวการด าเนิน
ชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการแนะน าการท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้คนได้ไปสัมผัสกับแนววิถี
ชีวิตของชาวกวยหรือชาวส่วยเลี้ยงช้างบ้านตากลาง ได้พบปะหมอช้างที่ เคยคล้องช้างท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์โดยตรงในการเข้าไปชื่นชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวกวยเลี้ยงช้าง
บ้านตากลางของจังหวัดสุรินทร์ ได้สัมผัสรับรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองอันเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของ
การท่องเที่ยวและพักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) และสามารถรับชมศูนย์คชศาสตร์ ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือบ้านตากลางอีกด้วยเพ่ือความสะดวกและถ่ายทอดความรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ
โดยทั่วไปที่ได้มาเยี่ยมเยือนหรือรับชม พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยศูนย์คชศึกษา ได้แก่ การ
แสดงของช้าง การชมช้างเล่นน้ า การขี่ช้างชมธรรมชาติ การคล้องช้าง การไหว้ผีประก า ซึ่งถือเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับช้างเป็นอย่างดีและในแผ่นพับเองก็มีสถานที่ติดต่อและหมายเลข
โทรศัพท์เพ่ือการติดต่อสอบถามเมื่อเราต้องการไปเยี่ยมชมเป็นต้น 

สิ่งอ านวยความสะดวกหรือส่วนเสริมที่เสนอเพิ่มเติม  ได้แก่ จากแผ่นพับเพ่ือการ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์การท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์
แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอม
ได้แสดงแผนที่ในคุ้งเขตของ ๔ จังหวัดอีสานใต้ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นแผนที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ 
ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามันต่างๆ 
เพ่ือให้ความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็มีในส่วนของที่พักทางการท่องเที่ยวต่างๆ 
จะมีรายชื่อของโรงแรมต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั้งในนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ พร้อมกัน
นั้นก็มีหลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือให้ความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็น
ความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์เป็นต้น 
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ภาพที่    ภาพแสดงแผนที่ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 คู่มือแผนที่ขับรถท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลักษณะคู่มือทางการท่องเที่ยวเพ่ือให
นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นคู่มือในการเดินทางหรือสัญจรไปยังแหล่งท่องเที่ยวและเขตพ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นก็เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเขตภาค
อีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่    ภาพแสดงหน้าปกของแผ่นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

การออกแบบ (Designed) หน้าปกนั้นได้น าเสนอทั้งภาพและข้อมูลเนื้อหาโดยมีรูปรถ 
ที่ก าลังวิ่งไปบอกถึงการเดินทางท่องเที่ยว และภาพปกนั้นได้ใช้ภาพของสามพันโบกอันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งในอีสานใต้หรืออุบลราชธานีส่วนด้านล่างนั้นก็เป็นประเพณีการแห่เทียน
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พรรษาประจ าของเมืองอุบลฯ อันเลื่องลือไปไกลและมีชื่อเสียงแห่งทุ่งศรีเมืองโดยมีค าว่า“Amazing 
Thailand” ด้านบนมุมซ้ายและส่วนด้านมุมขวานั้นเสนอค าว่า “เที่ยวอีสานครึกครื้นเศรษฐกิจไทย
คึกคัก” อันบอกจุด เน้นของการประชาสัมพันธ์ ให้คนมาท่องเที่ ยวในภาคอีสานหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
                 ชื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้แก่ คู่มือแผนที่ขับรถท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
“อีสานแหล่งเรียนรู้ อู่อารยะ ธรรม”  ลงในนามแผ่นพับชุด “เบิ่งอีสา ม่วนซื่น โฮแซว”  
 
 
 
 
 

ภาพที่    ภาพแสดงแผ่นที่ของแผ่นพับท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

เป็นแผนที่บอกเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงถึงกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งหมดรวมทั้งแสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักหรือเด่นๆ ของแต่ละจังหวัด สัญลักษณ์นั้นจะ
บอกสิ่งที่ต่างๆ ที่อยู่ในแผนที่ การสัญจร เส้นทาง วัดวาอาราม สนามบินและอ่ืนๆ นอกจากนั้นแถบ
ทางซ้ายแวะขวามือของแผ่นที่ก็ได้มีชื่อรายการของที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ได้รับข้อมูลที่พักได้หากเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละที่จริงๆ โดยมีในทุกจังหวัดและบอก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญหากมีกรณีฉุกเฉินขึ้นหรือเพ่ือความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวนั้นเอง 
               ๒. การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเที่ยวปราสาทปราสาทตาควาย 

             ๑.การเดินทางและเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปราสาทควายตั้งอยู่ในพื้นที่ 
อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  โดยอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองสุรินทร์มาทางทิศใต้ ประมาณ 
๑๓๐ กิโลเมตร โดยสามามารถเดินทางจากเมืองสุรินทร์ไปตามถนนสายสุรินทร์-ปราสาท หรือ
ถนนสายสุรินทร์ ตามถนนหมายที่ ๒๔  (สี่แยกถนนมิตภาพ) โดยเมื่อถึงสี่แยกแยกปราสาท ก็
เดินทางต่อไปยังเส้นทางช่องจอม จนถึงสามแยกตะเคียน ก็เลี้ยวขวาไปยังเส้นทางของอ าเภอ
พนมดงรัก สภาพถนนเป็นลวดยางตลอดสายตามเส้นทางหลักเป็นเลนส์สองเลนขนาดใหญ่ส่วน
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เส้นทางจะมีลักษณะแคบๆ ในเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ปราสาทตาควาตั้งอยู่บริเวณชายแดน ช่อง
ตาควาย เขตพ้ืนที่ของบ้านไทยนิยมพัฒนา ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ หรือ
ที่เราเรียกว่าปราสาทหินท าด้วยศิลาแลง ซึ่งสามารถวัดระยะทางจากกลุ่มปราสาทตาเมือนไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           
แผนภาพที่   แสดงแผนที่เส้นทางไปยังปราสาทตาควาย  

 ที่มา : (กฤษนันท์ แสงมาศ. ดัดแปลงจาก Google earth  : ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
       จากภาพผู้วิจัย ได้วัดระยะเส้นทางการเข้าถึงการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย  โดยวัด
ระยะด้วยระบบ Google Map วัดระยะทางได้ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร การเดินทางนั้นหากเดินทาง
จากตัวเมืองสุรินทร์สามารถขับรถตรงไปยังเส้นทางของสุรินทร์-ช่องจอมได้เลย เมื่อถึงสี่แยกปราสาทก็
เดินทางตรงไป จนถึงสามแยกโพธิ์กองหรือแยกโรงเรียนตะเคียน อันเป็นโรงเรียนมัธยมแล้วก็ให้เลี้ยว
ขวาเดินทางไปยังอ าเภอพนมดงรัก อันเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่ตั้งของปราสาทตาควาย อันตั้งอยู่ที่ช่องตา
ควายบริเวณพ้ืนที่ บ้านไทยนิยมพัฒนา ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สภาพเส้นทาง 
มีความสะดวกสบายเพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันหมด ถนนหนทางเป็นลาดยางตลอดแนว
แต่เส้นทางระหว่างอ าเภอเข้าหมู่บ้านนั้นจะแคบบ้าง การเดินทางควรระมัดระวังเพราะเป็นการสัญจร
ของชาวชนบทในหมู่บ้าน ซึ่งจะมีรถไถ รถยนต์ รถมอไซต์ รถกระบะ อีแต๋น ควรให้ความระมัด
ระหว่างเป็นพิเศษในการเดินทางเพ่ือไปท่องเที่ยวปราสาทตาควายนี้  
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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            แผนภาพที่   แสดงป้ายบอกทางและสภาพเส้นทางเข้าสู่ปรสาทตาควาย 
 ที่มา : (กฤษนันท์ แสงมาศ. ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 
      จากภาพและการส ารวจการเดินทางไปยังปราสาทตาควายนั้นได้ทราบว่าเส้นทางแรกที่
กล่าวมานั้น คือเส้นทางสายสุรินทร์-พนมดงรัก เป็นเส้นทางเดี่ยวที่สะดวกแก่การเดินทางไปมาสัญจร
ของคนทั่วไปและเป็นเส้นทางหลักไปยังอ าเภอดังกล่าว แต่การเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง
เมื่อพิจาณาตั้งแต่ อ าเภอปราสาท ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกลางไปยังปราสาทภูมิโปน โดยสามารถแยกไป
เข้าทางด้าย แยกตานี โดยเดินทางไปยังเส้นทางอ าเภอประโคนชัย เมื่อถึงสามแยกตานีก็เลี้ยวซ้าย
ออกไปจนถึงอ าเภอพนมดงรักแล้วก็เดินทางไปตามป้ายที่บอกเส้นทางไปยังปราสาทตาควาย และอีก
เส้นทางหนึ่งก็สามารถเดินทางไปตามแนวชายแดน ทะลุจากอ าเภอกาบเชิงไปยังอ าเภอพนมดงรักได้ 
แต่ถ้าจะให้สะดวกหรือตามเส้นทางที่มีสภาพดี ก็ควรเดินทางมายังแยกโพธิ์กองหรือแยกบ้านตะเคียน
อย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะสะดวกและสามารถท าความเร็วได้มากกว่าด้วย 
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แผนภาพที่  แสดงแผนภาพถ่ายทางอากาศ 
ที่มา : (กฤษนันท์ แสงมาศ. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

                  จากภาพได้แสดงถึงป้ายปราสาทตาควาย ท้งตั้งอยู่ ณ บ้านไทยนิยมพัฒนา ต าบลบัก
ได อ าอ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สภาพเส้นทางในระยะการเข้าถึงก่อนเข้าโบราณสถานเป็น
ภูเขาเนินสูงเตี้ยๆ ก าลังปรับปรุงสภาพถนนและท ากังท าถนนเพ่ือลาดลาง เพ่ือให้การจอดรถและการ
เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาได้สะดวก และถือว่าเป็นช่วงที่บ้านเมืองเราได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒธรรมปราสาทด้วยเช่นกัน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในสุรินทร์หลักๆ ก็มีไม่กี่ที่เท่านั้นเอง ดังนั้นที่
หลักๆ จึงได้แก่ ปราสาทระแงง ปราสาทตาเมือน ปราสาทบ้านพลวงและปราสาทภูมิโปน เป็น แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ควรส่งเสริมในพ้ืนที่สุรินทร์   
                   ที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นข้อมูลบอกล าดับที่เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ  โดยมี
ชื่อของโรงแรมหรือที่พักที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพ่ือความสะดวกใน
การติดต่อหรือการสั่งจองห้องพักของนักท่องเที่ยว ส่วนนี้เองท าให้การติดต่อที่พักเกิดความสะดวก
มากยิ่งขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถสอบถามสถานะของห้องพักหรือการยืนยันการจองได้ทาง
โทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียเที่ยวไปยังโรงแรมนั้นๆ ในกรณีที่ห้องถูกจองหมดแล้วเป็นต้นส่วน
ทางด้านร้านอาหารก็เฉกเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามถึงสถานที่ประเภทอาหารหรือ
บริการต่างๆ ของร้านอาหารโดยใช้ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษด้วย (F) ด้วยพร้อมกับนั้นก็มีหมายเลข
ของร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในเมืองสุรินทร์อาจจะเป็นของฝากหรือสินค้าพ้ืนเมืองสุรินทร์โดยนก
ท่องเที่ยวสามารถสอบถามเวลาเปิด-ปิดหรือประเภทของสินค้าต่างๆ รวมทั้งบางที่อาจจะมีการจอง
ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็มี ปั๊มน้ ามันหรือสถานที่เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก็สามารถดูได้จากจากแผนที่
ท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบายใจแก่นักท่องเที่ยวที่สัญจรมาด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวก็สามารถ
ดูระยะห่างหรือสถานีเชื้อเพลิงได้เป็นการเพ่ิมความสบายใจในการเดินทางรวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ ยวอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมีหมายเลขของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency call ) 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็สามารถโทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินเพ่ือแจ้งความหรือแจ้งเหตุด่วน
อันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยหรือยามฉุกเฉินทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย โดยมี
หมายเลขของสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและของโรงพยาบาลสุรินทร์ในกรณี
ฉุกเฉินก็สามารถโทรติดต่อได้  
               ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวในสุรินทร์นี้ ส่วนมากมี
แบบร้านทั่วไปที่สามารถนั่ง รับประทานหรือซื้อหาทั่วไปจากตลาดไนท์ ได้ ถือว่ามีหลายทางเลือกให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับบริการได้ โดยร้านอาหารส่วนมากที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน 
ร้านอาหารทั่วไปในสุรินทร์เป็นแบบชนิดที่เป็นแบบร้านอาหารพ้ืนบ้านทั่วไป ถ้าหากหาร้านเฉพาะที
แป็นอาหารตะวันตกนั้นก็สามารถหาได้จากร้านที่มาตฐานนิดหนึ่งทรงสมัยใหม่หรือไม่ก็เป็นแบบร้าน
ในรีสอร์ทหรือโรงแรมไปเลยก็ได้ ร้านอาหารโดยทั่วไปของสุรินทร์  
                   สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จากการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว ยังปราสาทภูมิโปน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัด
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สุรินทร์ แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะ
ธรรมขอมได้แสดงให้เห็น สิ่งอ านวยความะสวกในแหล่งท่องเที่ยวได้กล่าวแล้วข้างต้น แสดงถึง
สัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ าที่นั่งพักผ่อน หอพระในการกราบ
ไหว้ หรือแม่แต่บริการเที่ยวชมที่โรงเรียนจัดท า เช่น มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น แต่ยังไม่เกิดเป็น
กิจจะลักษณะเท่าใดนัก พร้อมกันนั้นก็มีหลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นความสะดวกในแผ่นพับการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในดินแดนอารยะ
ธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวทั้งสิ้น เป็นต้น 
 ๒.ข้อมูลสารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ช่องทางของการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัดเขาศาลาอตุลยฐานะจาโรมีดังนี้ 

    ๑.การบอกเล่าปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวรับรู้มาก
ที่สุดในการมาเที่ยวชมเชิงนิเวศ โดยเหตุการณ์นั้นเป็นการประจักษ์โดยสายตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและ
ท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือมาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของป่าเขาล าเนา
ไพร เป็นต้น เนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และที่เที่ยวหลักๆ ของอ าเภอบัวเชดจังหวัด
สุรินทร์ด้วย  อาจเรียกได้ว่าเป็นการรู้จักกันเองจากผู้มาเที่ยวชมและบอกต่อไปเรื่อยๆ จึงมีคนนิยมมา
เที่ยวชม ผู้มาเท่ียวชมหรือเยี่ยมเยือนส่วนมากจะมาจากจังหวัดอ่ืน เช่น กรุงเทพฯ  อุบล ขอนแก่น ศรี
สะเกษ หรือเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดละแวกใกล้เคียง ทางอีสานเหนือและใต้บ้าง ส่วนคนในพ้ืนที่
หรือในอ าเภอเดียวกันนี้ได้ทราบทีหลังจากท่ีประกาศทางสื่อสากลแล้ว 
                     ๒.ทางเว็บไซต์  เป็นการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ โดยลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณเยื้อน ขัน
ติพโลที่ได้มาบวช ศึกษาพระธรรมค าสอนจากท่านและเกิดความศรัทธาต่อค าสอนและทัศนของท่าน 
จึงอยากที่จะเผยแพร่ข่าวสารให้คนทั่วไปได้รู้จักกับวัดเขาศาลาฯ และเห็นถึงความโดดเด่นด้ว ยความ
เป็นธรรมชาติ อันเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของสาธุชน จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าเว็บไซต์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถเข้าถึงได้จาก www.watkaosala.com หรือ สามารถสืบค้นได้
จากเว็บบราวเซอร์ ในชื่อ “วัดเขาศาลาอตุลยฐานะจาโร อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์” โดยภายใน
เว็บไซต์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของวัดและเจ้าอาวาส บทสวดมนต์ ธรรมะ พร้อมกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่วัดจัดในแต่รอบปี พร้อมกับธรรมะต่างๆ ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงได้ สถิติผู้เยี่ยมชม
เว็บนี้ เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ประเทศไทย เอเชียแปซิกฟิก อเมริกา อังกฤษ และยุโรป เป็นต้น  
                 การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยว 

        แหล่งท่องเที่ยวที่น าเสนอ ได้แก่ วัดเขาโต๊ะ รอยพุทธบาท ป่าธรรมชาติ แกะสลัก
พระพุทธรูปศิลปะเขมร เจดีย์ทอง 3 องค์ บริเวณวัดป่าเขาโต้ะ  

        การท่องเที่ยวที่น าเสนอ  ได้แก่ ได้น าเสนอโปรแกรมทางการท่องเที่ยวพร้อมเส้นทาง
เพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์โดยได้แบ่งออกเป็น  ๓ ประเภทดังนี้  วัฒนธรรมท้องถิ่น  
โบราณสถานและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน โดยได้ตั้งชื่อแต่ละโปรแกรมเส้นทางที่น าเสนอดังนี้ เส้นทางท่อง
หัตถศิลป์ถิ่นช้างไทย เส้นทางตามรอยอารยะธรรมขอม และเส้นทางวิถีชีวิตสุรินทร์ โดยโปรแกรมนั้น
จะมีการตั้งเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละโปรแกรมอย่างชัดเจนท าให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะ
ทราบเวลาที่จะเที่ยวชมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนและรู้ถึงก าหนดการท่องเที่ยวในล าดับ
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ต่อไปอีกด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือได้ว่าสามารถให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่สุรินทร์หรือเป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้เส้นทางการท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถเดินตามโปรแกรมที่น าเสนอไว้ในแผ่นพับและท าให้สามารถท่องเที่ยวได้ตาม
เวลาเที่ยวได้ครบทุกที่อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่    ภาพแสดงปกแผ่นพับทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ.  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

        แผ่นพับหรือสื่อชนิดนี้ได้ออกแบบด้วยการใช้เอกสารแผ่นเดียวพับเป็นสองหน้าแต่ละ
หน้ามี ๓ คอลัมน์นักท่องเที่ยวสามารถพับหรือพลิกดูได้สะดวกหน้าปกใช้ช้างและสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นไฮไลท์หน้าปกและใช้ค าว่าสุรินทร์เพื่อบอกถึงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

      ๓.ข้อมูลระยะทางระหว่างตัวเมืองสุรินทร์ถึงแหล่งท่องเที่ยว 
      บอกระยะทางระหว่างศูนย์กลาง (ตัวเมืองสุรินทร์) ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ต่างๆ 

ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีล าดับที่บอกชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและระยะทางซึ่งวัดเป็นกิโลเมตร 
ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถค านวณระยะทางและเวลาในการเดินทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี หากนักท่องเที่ยวมาแบบแบ๊กแพ๊ค (Back Pack) หรือส่วนตัวเป็นครอบครัวก็สามารถ
เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งได้ภายในระยะเวลาในหนึ่งวันได้ 
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ภาพที่    ภาพแสดงเนื้อหาภายในแผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ.  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

เป็นแผนที่ที่บอกสถานที่ต่างๆ ภายในตัวเมืองสุรินทร์ ซึ่งสะดวกกับการจับจ่ายใช้สอย
หรือการ Shopping  หรือธุระในเมืองก่อนที่ออกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่รอบนอกหรือนอก
เขตเมืองสุรินทร์ออกไป โดยได้บอกสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองสุรินทร์โรงพยาบาล 
โรงแรม ตลาด ร้านขายของฝากในเมือง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและสถานีต ารวจเป็นต้น ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างถิ่นหรือต่างประเทศที่จะได้เดินทางในตัว
เมืองสุรินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือท าธุระส่วนตัวหรือการพักผ่อนหย่อนใจในยามราตรีเป็นต้น 

ข้อมูลด้าน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกปั๊มน้ ามันและการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน  เป็นข้อมูลบอกล าดับที่เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ (H) โดยมีชื่อของโรงแรมหรือที่พักที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพ่ือความสะดวกในการติดต่อหรือการสั่งจอง
ห้องพักของนักท่องเที่ยว ส่วนนี้ เองท าให้การติดต่อที่ พักเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่า
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามสถานะของห้องพักหรือการยืนยันการจองได้ทางโทรศัพท์โดยไม่ต้อง
เสียเวลาหรือเสียเที่ยวไปยังโรงแรมนั้นๆ ในกรณีที่ห้องถูกจองหมดแล้วเป็นต้นส่วนทางด้านร้านอาหาร
ก็เฉกเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามถึงสถานที่ประเภทอาหารหรือบริการต่างๆ ของ
ร้านอาหารโดยใช้ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษด้วย (F) ด้วยพร้อมกับนั้นก็มีหมายเลขของร้านขายของที่
ระลึกต่างๆ ในเมืองสุรินทร์อาจจะเป็นของฝากหรือสินค้าพ้ืนเมืองสุรินทร์โดยนกท่องเที่ยวสามารถ
สอบถามเวลาเปิด-ปิดหรือประเภทของสินค้าต่างๆ รวมทั้งบางที่อาจจะมีการจองผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็
มี ปั๊มน้ ามันหรือสถานที่เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก็สามารถดูได้จากจากแผนที่ท่องเที่ยวเพ่ือความ
สะดวกสบายใจแก่นักท่องเที่ยวที่สัญจรมาด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวก็สามารถดูระยะห่างหรือ
สถานีเชื้อเพลิงได้เป็นการเพ่ิมความสบายใจในการเดินทางรวมถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
และนอกจากนี้ยังมีหมายเลขของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency call ) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติก็สามารถโทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินเพ่ือแจ้งความหรือแจ้งเหตุด่วนอันเป็นการเพ่ิมความ
ปลอดภัยหรือยามฉุกเฉินทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย โดยมีหมายเลขของสถานี
ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและของโรงพยาบาลสุรินทร์ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถ
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โทรติดต่อได้ อันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และท าให้นักท่องเที่ยว
เกิดความสบายใจและไว้ใจได้เมื่อมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 

ข้อมูลแหล่งโอทอปพื้นเมือง  แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นเมืองส่วนมากเน้น
ไปที่แหล่งหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองสุรินทร์หรือที่เก่ียวกับการหัตกรรมท้องถิ่นซึ่งสื่อได้
น าเสนอไว้ถึง ๔ ที่หลักๆ ได้แก่  

        ๑. หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมาบ้านท่าสว่าง ซึ่งได้น าเสนอเก่ียวกับความ 
อัศจรรย์ของผ้าไหมยกทองแบบโบราณ มีจุดเด่นของการประชาสัมพันธ์คือการน าเสนอเทคนิคและ
วิธีการทอผ้าแบบเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและการสร้างลายผ้าแบบราชส านักมีการผสมผสานกับท าให้เกิด
ความอัศจรรย์และงดงามยิ่ง มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยน าเสนอในแบบผ้าไหมที่ใช้จ านวนตะกรอ
ที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ใช้คนทอถึง ๔ คนและเป็นผ้ายกทองด้วยเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และพ้ืนฟูผ้า
ราชส านักโบราณเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผ้าทอมือได้โด่งดังไปทั่วโลกด้วย 

         ๒. หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม  ซึ่งหมู่บ้านที่ดังด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมีชื่อด้วย 
ลวดลายดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ให้เกิดความสวยงามและแข็งแรง เช่น ตะกร้าหวาย 
ภาชนะต่างๆ ที่ท าจากหวายซึ่งเป็นหวายพ้ืนบ้านของบ้านบุทมและได้รับมาตรฐานจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อันเป็นการน าเสนอเครื่องหัตถกรรมพ้ืนบ้านแบบเครื่องจักสานของ
ชาวบ้านบุทมที่ได้มาตรฐานและเป็นลายเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ 
                  ๓. หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านเขวาสินรินทร์เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรม
เครื่องเงิน (ประค า) มีการผลิตลูกประค าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน อันได้รับการสืบทอดจากบรรพ
บุรุษขอมโบราณมีลายต่างๆ ให้เลือกชม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากไม่ไกลจากเมืองมาก
นักและสื่อโบชัวร์เองก็มีเบอร์ของแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือความสะดวกแก่การติดต่อ
สอบถามและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นต้น  
                ๔. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม แผ่นพับได้บอกถึงสถานท่ีในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งห่างออกไปทางสายสังขะหรือทางทิศตะวันออกของเมืองสุรินทร์ อันเป็นสถานที่ตั้ง ระยะห่างจาก
ตัวเมือง กิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่างๆ และมีการท า
หัตถกรรมด้านเครื่องจักสานเสริมอีกนอกเหนือจากการทอผ้าซึ่งเป็นหัตถกรรมพ้ืนเมืองของชาว
สุรินทร์ 

      โฮมสเตย์วิถีชีวิต  ได้แก่ จุดเน้นของการประชาสัมพันธ์นั้นไปที่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวกวยหรือกลุ่มชาติพันธุ์กวย ซึ่งชาวกวยจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เลี้ยงช้างและมี
แนววิถีชีวิตเกี่ยวพันระหว่างคนกับช้างสุรินทร์จะมีการท่องเที่ยวที่ดังมากเกี่ยวกับเรื่องช้างหรือแนว
การด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการแนะน าการท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้คนได้ไปสัมผัส
กับแนววิถีชีวิตของชาวกวยหรือชาวส่วยเลี้ยงช้างบ้านตากลางได้พบปะหมอช้างที่เคยคล้องช้างท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์โดยตรงในการเข้าไปชื่นชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวกวยเลี้ยงช้าง
บ้านตากลางของจังหวัดสุรินทร์ ได้สัมผัสรับรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองอันเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของ
การท่องเที่ยวและพักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) และสามารถรับชมศูนย์คชศาสตร์ ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือบ้านตากลางอีกด้วยเพ่ือความสะดวกและถ่ายทอดความรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ
โดยทั่วไปที่ได้มาเยี่ยมเยือนหรือรับชม พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยศูนย์คชศึกษา ได้แก่ การ



๑๒๘ 
 

แสดงของช้าง การชมช้างเล่นน้ า การขี่ช้างชมธรรมชาติ การคล้องช้าง การไหว้ผีประก า ซึ่งถือเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับช้างเป็นอย่างดีและในแผ่นพับเองก็มีสถานที่ติดต่อและหมายเลข
โทรศัพท์เพ่ือการติดต่อสอบถามเมื่อเราต้องการไปเยี่ยมชม  เป็นต้น 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือส่วนเสริมที่เสนอเพิ่มเติม จากแผ่นพับเพ่ือการ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์การท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์
แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอม
ได้แสดงแผนที่ในคุ้งเขตของ ๔ จังหวัดอีสานใต้ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นแผนที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ 
ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามันต่างๆ 
เพ่ือให้ความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็มีในส่วนของที่พักทางการท่องเที่ยวต่างๆ 
จะมีรายชื่อของโรงแรมต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั้งในนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ พร้อมกัน
นั้นก็มีหลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือให้ความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็น
ความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่    ภาพแสดงแผนที่ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์  แสงมาศ.  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

                  รูปแบบหรือจุดเน้นของการประชาสัมพันธ์  แผ่นพับที่น าเสนอเกี่ยวกับแผ่นที่เพ่ือ
การขับรถท่องเที่ยวของภาคอีสาน โดยมีทั้งภาค อีสานเหนือและใต้ทั้งหมดรวมกันแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ โดยเสนอตามจุดเด่นของแต่ละจังหวัดต่างๆ ทั้งหมดในภาคอีสาน โดย
น าเสนอเป็นสองหน้าหน้าแรกเป็นแผนที่เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นข้อมูลโดย
คร่าวๆ ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แผ่นพับได้จัดท าบนกระดาษขนาดใหญ่ จัดพิมพ์ด้วยสีสันสดใส
งดงาม โดยได้แสดงทั้งภาพและเนื้อหาต่างๆ ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเสนอแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมของทุกจังหวัดของทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้รวมกัน จุดเน้นการเสนอนั้นจะบอกค าขวัญของ
จังหวัด จุดเด่นของจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ หรือหลักของจังหวัดนั้นๆ ส่วนเองเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รูปแบบการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น าเสนอ การน าเสนอนั้นจะน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทที่โดด
เด่นของแต่ละจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะน าเสนอโดยรวมเพ่ือให้ความรู้หรือข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และข้อมูลเพ่ือการเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างเช่น จังหวัด
นครราชสีมานั้นได้การท่องเที่ยวก็จะเป็นกึ่งผจญภัย ปราสาทหิน อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์และ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นรู้จักกันดีและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ
ไทยด้วยความเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีวิวทิวทัศน์และความร่มรื่นต่างๆ ได้ชื่อว่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่วนนี้ก็ได้น ามาเสนอไว้ในแผ่นพับ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแผ่นพับท่ีให้ชื่อว่า "อีสานแหล่งเรียนรู้อู่อารยะธรรม"  

เทศกาลงานประเพณีการเซ่นไหว้ปราสาทตาควาย งานเทศกาลประเพณีนั้นของ
ปราสาทตาควายเน้นยังเป็นทางการเท่าใดนักเพราถึงจะท าอย่างเป็นกิจลักษณะมาไม่กี่ปีมานี่เอง นั้นก็
คือ ประเพณีการเซ่นไหว้ บวงสรวงปราสาทตาควาย ซึ่งจัดขึ้นช่วงหน้าร้อนหรือช่วงเมษายนของทุกปี 
ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยและกัมพูชาด้วย ชาวกัมพูชาเรียกว่าตากระบัย ซึ่งจะมีชาวกัมพูชาได้เดินทาง
มาร่วมกันจัดกิจกรรมและบวงสรวงร่วมกันทั้งสองประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเกิดเป็นประเพณีที่ส าคัญและ
ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตระหว่างประเทศต่อไป และปราสาทตาควายก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน
ชาวกัมพูชาอีกด้วยเพราะในวันต่างๆ จะมีครู อาจารย์และนักเรียนชาวกัมพูชาได้มาทัศนะศึกษา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทตาควายแห่งนี้ จึงถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันทั้งสอง
ประเทศเลยก็ว่าได้ในอีกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้   
                ๓.  การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเที่ยวปราสาทบ้านไพล 

         ๑.การเดินทางและเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 

  
  

เริ่มต้นจากตัวเมืองสุรินทร์ ตามถนนเลี่ยงเมือง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก รถหนาแน่น
พอสมควร  ผ่านโรงแรมเกษมการ์เดน ราคาที่หน้าโรงแรมคืนละ  ๔๐๐ บาท  ถึง สี่แยกเข้าเมือง
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สุรินทร์ เลี่ยงเมืองมีป้ายบอกระยะทางพ้ืนสีขาวตัวหนังสือสีด า ถนนหลวงบุรีรัมย์ หมายเลข ๒๙๓
บุ รี รั ม ย์ แ ล ะถ น น ห ล ว งห ม าย เล ข  ๒ ๑ ๔  สุ ริ น ท ร์  –ป ราส าท  แ ล ะ  สุ ริ น ท ร์ -ช่ อ งจ อม 
(Chongchom)ระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร ป้ายที่สี่แยกจะบอกระยะทางหลักกิโลเมตรเอาไว้ชัดเจน สุรินทร์-
บุรีรัมย์ ๕๖ กิโลเมตร และสุรินทร์-ปราสาท ๒๔ กิโลเมตร  
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมเก็บข้อมูลของเส้นทางเดิน
ไปยังปราสาทโบราณพันปีบ้านไพร ซึ่งตั้ งอยู่ที่
หมู่บ้านปราสาท หมู่ที่  ๖ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือบันทึกเส้นทางเดินจาก
ตัวเมืองสุรินทร์ไปปราสาทบ้านไพรระยะทางกี่
กิโลเมตร  เส้นทางผ่านไปมีอะไร มีสิ่งใด ที่เก่ียวข้อง
กับ เส้ นท างการ เข้ า ไป เที่ ย วห รือทั ศนศึ กษ า 
อย่างเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ส าคัญ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเป็นต้น เพ่ือจะน ามาเป็นข้อมูล 

เป็นเนื้อหาส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเดินทางไปเที่ยวชม ท่องเที่ยว หรือทัศนศึกษา อันเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ปราสาทขอมโบราณพันปี ที่เคยรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อดินแดนอุษา
อาคเนย์  

ในขณะเดียวกันก็เป็นทรัพย์มรดกที่ล้ าค่าของจังหวัดสุรินทร์ ที่ร่ ารวยมากมายไปด้วย
ปราสาทดังค าขวัญของจังหวัดสุรินทร์ที่ว่า “ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประค าสวย ร่ ารวยปราสาท 
ผักกาดหวาน ข้าวสาร หอม งามพร้อมวัฒนธรรม”๑๑๑ 

          ถิ่นช้างใหญ่ หมายถึง สุรินทร์มีคชอาณาจักรและศูนย์คชศึกษา ซึ่งมีข้างอยู่อยู่มาก 
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

         ผ้าไหมงาม หมายถึง สุรินทร์มีการทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทอผ้าไหมปักทอง 
ที่สวยงามมากติด ๑ ใน ๑๐ เมืองทอผ้าไหมในประเทศไทยที่บ้านท่าสว่าง ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ 
        ประค าสวาย หมายถึง สุรินทร์มีการท าประค าเงินที่ขึ้นชื่อ ที่อ าเภอเขาวสินรินทร์ 
         ร่ ารวยปราสาท หมายถึง สุรินทร์มีปราสาทกระจายอยู่มากที่สุดในประเทศไทย และมี
ปราสาทท่ีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทยคือ ปราสาทบ้านภูมิโปน 

      ผักกาดหวานหมายถึง สุรินทร์มีการท าผักกาดดองที่หวานอร่อยขึ้นชื่อ 

       ข้าวสารหอมหมายถึง สุรินทร์มีข้าวสารที่ปลูกที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และอร่อยที่สุดในโลก 

      งามพร้อมวัฒนธรรม หมายถึง ดูจากการเล่นสงกราณต์ของชาวสุรินทร์และงานประเพณี
มากมาย  

                                                           
๑๑๑ข้อมูลจาก  : thhps://th.wikipedia.org/wiki 



๑๓๑ 
 

       จังหวัดสุรินทร์ได้ชื่อว่ามีปราสาทโบราณพันปีตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ๓๓   ๑๑๒ 
(ปราสาทที่ ๓๒และ ๓๓ นั้นคือปราสาทขุมดิน บ้านขุมดิน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์และ 
ปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์) 
 ด้วยเหตุนี้ ปราสาทบ้านไพร จึงเป็นหนึ่งในปราสาทหลาย ๆ ปราสาท ที่มีอยู่ทั้งหมด
ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นมรดกที่ล้ าค่า ควรแก่การอนุรักษ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ชาวโลกและ
สาธารณชนได้รู้จัก จะได้มีโอกาสช่วยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาปราสาทและบริเวณพ้ืนที่ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของคนไทย ของคนจังหวัดสุรินทร์
และของโลกต่อไป ส าหรับการเดินทางนั้นถ้าหากจะเริ่มต้นที่ตัวเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก็ต้องเริ่มต้นที่
เส้นทางจากเมืองสุรินทร์-ปราสาทและสายปราสาท-ช่องจอม บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๔  
สองฟากถนนจะมีสิ่งที่ 

น่าสนใจควรแก่การจดจ าเก็บเอาไว้ส าหรับ
ใช้ เป็นข้อมูลการเดินทางท่องเที่ ยวเชิ ง
อนุ รักษ์ วัฒ นธรรม ประเพณี  ปราสาท
โบราณพันปีบ้านไพร ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เส้นทางจากตัว
เมืองสุรินทร์ ไปปราสาทบ้านไพร แม้จะมี
ระยะทางเพียง๒๔ กิโลเมตร แต่ในระหว่าง
ทางจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตั้ง
เรียงรายอยู่เป็นระยะ ๆ  เป็นต้นว่า สถานี
ต ารวจทางหลวง ๓ กองก ากับการ ๖ กอง
บั งคับการต ารวจทางหลวง(Surin Highway 

police station)คอยดูแลความเรียบร้อยการใช้ถนนหนทางในการสัญจร ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าให้
ความรู้เกี่ยวกับเส้นทาง พร้อมทั้งให้ความปลอดภัยในทุกเส้นทาง 
 

มีมหาวิทยาลัย เฉลิมกาญจนา ซึ่ งเป็น
สถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท(บัณฑิตและมหาบัณฑิต)ตั้งอยู่
ริ ม ถน น  ๓ ๓  ห มู่  ๗  ถน น สุ ริ น ท ร์  – 

ปราสาท หลักกิโลเมตรที่ ๙ ต าบลเฉนียง 

                                                           
๑๑๒สุรินทร์ ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมล้ าค่าของอีสานใต้ เรารักวัฒนธรรมไทย,ส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาต,ิกระทรวงวัฒนธรรม,ไม่มีวันเดือนปีท่ีพิมพ์,หน้า ๗๓-๗๕. 
จากที่เคยไปเที่ยวชมและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเมื่อปี ๒๕๖๐ที่ประสาทบ้านขุมดิน อ าเภอโนนนารายณ์ 

จังหวัดสุรินทร์และปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในหมู่บ้านของผู้ส ารวจด้วย 
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อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดท าการเรียนการสอนหลายหลักสูตรและ
หลายสาขาด้วยกัน เช่น หลักสูตรพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล สาธารณสุข อาชีวอนามัย รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ บริหารศาสตร์ การบัญชีและการจัดการ เป็นต้น 
 

 

นอกจากนั้น ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 
ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
( Veterinary Research and Development Center-

Lower Northeastern Region)มองเข้าไปข้างในเห็น
ช้างตัวผู้มีงาข้างเดียวสีไข่ไก่ก าลังเดินไปเดิน
มาอายุประมาณ ๖๐-๗๐ ปี สังเกตจากรูปร่าง
ลักษณะของช้าง และยังมีโรงเรียนโสตศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินและ
ก า ร ฟั ง ( Surin school  for the cleave) ส า นั ก

บริหารงานศึกษาพิเศษ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ริมถนน ข้างๆ จะมีป้ายขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมสี
ขาว ๒ ป้ายเรียงกัน บอกระยะทางหลักกิโลเมตรเอาไว้ชัดเจนว่า “ ปราสาท Prasat (ภาษาเขมร) ๗ 
กิโลเมตร เสียมเรียบ นครวัด,นครธม(ภาษาเขมร) ๒๐๓ กิโลเมตร” และอีกหนึ่งเสาหลักกิโลเขียน
เอาไว้ว่า “ ปราสาท ๗ กิโลเมตร, นครราชสีมา ๑๔๖ กิโลเมตร,กรุงเทพ (Bangkok)๔๐๕ กิโลเมตร” 
 

 เดินทางไปประมาณ ๑ กิโลเมตรครึ่ง 
ซ้ายมือ จะเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารต าบล
เชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Chuaploeng Sub-District Administrative 

Organization)  
 

 
 
 

          ประวัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิงที่
จัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ ซึ่งมีเขตพ้ืนที่ใน
การบริหารประมาณ ๓๒ ตารางกิโลเมตรครอบคลุมหมู่บ้าน ๓๒ หมู่บ้าน ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงของ
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ห่ างจากตัวจังหวัดสุรินทร์  ประมาณ ๒๐ กิ โลเมตรและห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ ๔๓๐ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิงมีเขตการบริหารและ
เขตติดต่อดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่อบต.นาบัว อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
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 ทิศใต้  ติดต่อกับพ้ืนที่อบต.กังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่อบต.โคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่อบต.ไพร อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
(ข้อมูลจาก:นางสาววรรณา ส านักฤทธิ์,นักพัฒนาชุมชน ,องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง,อ าเภอ
ปราสาท,จังหวัดสุรินทร์:๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐) 

 

อาชีพส่วนใหญ่ของประกรในเขตพ้ืนที่การ
บริหารของ อบต.เชื้อเพลิงประกอบอาชีพ
ท านา ท าไร่ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์และค้าขาย 
แหล่งน้ าที่ใช้ท านาบริโภคและอุปโภคได้
จากแหล่งน้ าที่ส าคัญประกอบด้วย อ่าง
เก็บน้ าบ้านเสม็ด มีคลองส่งน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตรและน าไปผลิตน้ าประปา และ
ยังมีหนองน้ าขนาดใหญ่ที่บ้านโพธิ์กอง หมู่
ที่ ๓ อีกแห่งหนึ่งได้แก่น้ าจากชลประทาน
บ้านแสรโบราณ หมู่ที่ ๔ (ข้อมูลพ้ืนฐาน

จากองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลเชื้อเพลิ,๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๑)เส้นทางเข้าไปปราสาท
บ้านไพร สามารถเข้าได้ ๒ ทางคือเริ่มต้นจากตัวอ าเภอเมืองสุรินทร์ก็ได้และหากจะเริ่มต้นจากอ าเภอ
ปราสาท ระยะทางประมาณ ๖-๗ กิโลเมตร อยู่ด้านซ้ายมือ จะมองเห็นป้ายบอกทางเข้าของ บ้านแสร
โบราณเขียนเอาไว้ “ปราสาทบ้านไพร” ถ้าเริ่มต้นจากอ าเภอเมืองสุรินทร์ระยะทางประมาณ ๒๒ 
กิโลเมตรเลยศูนย์การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๔๐๐ เมตร จะมองเห็นป้ายบอก 
“ปราสาทบ้านไพร” เลี้ยวขาวมือก็จะพบป้ายหมู่บ้านแสรโบราณ หมู่ที่ ๔ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอ

ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมบอก
ระยะทางการเข้าถึง ๓ กิโลเมตร  
บ้านแสรโบราณ เป็นหมู่บ้านขนาด
กลางค่อนข้างจะมีเศรษฐกิจดี ดูจาก
ถนนหนทาง สะอาดลานยางตลอด
สาย หลังคาบ้านแต่ละเรือน ใหญ่โต 
มีร้านค้าอยู่ริมทาง มีทั้ งขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เมื่อผ่าน
ทะลุหมู่บ้านแสรโบราณจะมองเห็นทุ่ง
นาไกลออกไปสุดสายตา มองเห็น
เขื่อนส่งน้ าขนาดใหญ่ของบ้านแสร
โบราณ น่าจะเป็นคลองส่งน้ าไปยัง
แหล่งการท านาของชุมชนชาวบ้าน

ละแวกนั้น เพราะที่เห็น ณ เวลานี้ ชาวบ้านท าข้าวนาปรังด้วยคงจะได้น้ าจากคลองส่งน้ าจากเขื่อน



๑๓๔ 
 

บ้านแสรโบราณแน่นอน มีน้ าเต็มทุ่งนาก าลังไหลอ้อยอิ่งลัดเลาะเข้าไปตามท้องนาที่เจ้าของได้เปิดหน้า
คลองและคันนาเอาไว้ มองดูต้นข้าวเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ มีนกกระยางฝูงใหญ่สีขาวเฝ้าทุ่งเดินก้าวยาว 
ๆ เพื่อหาปูและปลา มันเป็นบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติคล้าย ๆ กับฤดูการท านาปีไม่มีผิดเลย 

 

เส้นทางเข้าหมู่บ้านปราสาท จะมีป้ายทั้งสอง
ข้าง ซ้ายและขวา เขียนไว้ว่า “ บ้านปราสาท 
หมู่ที่  ๖  ต าบลเชื้อ เพลิ ง อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ (Well come) ส่วนข้างบนจะมีธง
ช าติ จ าน วน  ๘  อั น พ ร้อมด้ วย ข้ อความ 
“หมู่บ้านชุมชนเข้แข็ง เฉลิมพระเกียรติ”  มี
ประชากรทั้งหมด ๗๐๔ คน แยกเป็นผู้ชาย
จ านวน ๓๕๑ คนและผู้หญิงจ านวน ๓๕๓ คน
(ข้ อมู ล :จากอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล
เชื้อเพลิง.นางสาวพัทธนันท์ กิตติบวรอนันต์ ,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์) 
เส้นทางเข้าไปยังหมู่บ้านมีทั้งลาดยางและลูกรังเป็นบางช่วง ระยะทางประมาณ ๔๐๐ –๕๐๐ 

เมตรถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายจะมีป้ายพร้อมลูกศร “สวนสมุนไพร”ระยะทาง ๑.๕๐ กิโลเมตรจะเป็น
เส้นทางลูกรังสองฟากทางปกคลุมไปด้วยพืชล้มลุกและพืชยืนต้นเรียงรายเป็นของชาวบ้าน มีทั้งต้น
มะม่วง ต้นกล้วย ต้นกล้วย ต้นมะพร้าวเป็นต้นดูช่างน่าร่มรื่นยิ่งนัก 

 

เดินไปจะมีป้ายบอกรายละเอียด “สวน
สมุนไพร” บ้านเลขที่  ๙๕ หมู่ที่  ๖  นาง
ส าอาง จานิกร นอกจากนั้นมีป้ายสีน้ าเงิน 
เป็นของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เขียนเอาไว้ว่า 

“ แปลง/จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
เรื่องเกษตรผสมผสาน ด าเนินการโดย นาง
ส าอ าง  จ านิ ก ร  ห มู่  ๖  บ้ าน ป ราสาท 
ส นั บ ส นุ น โ ด ย ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบลเชื้อเพลิง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”  สวนสมุนไพรคงจะได้รับการส่งเสริม การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐคือกรมส่งเสริมการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เส้นทางเดินเข้าสวน
สมุนไพร เป็นเส้นทางดินที่ได้ปรับให้เรียบ รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปได้  มีต้นไม้ทั้งพืชล้มลุกและยืนต้น 
ทั้งยาสมุนไพร และไม้ผลที่มาบริโภคข้ึนอยู่เต็มสวนสมุนไพร เป็นการผสมผสานได้กันอย่างลงตัว 
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เมื่อเดินเข้าไปถึงจะมาศาลาหลังขนาดย่อม เป็นศาลาท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่พูดคุย เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือรับฟังการบรรยายสรรพคุณข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรของคุณพ่อเสวย จานิกร แด่แขกและ
ผู้ที่เดินทางเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงานพร้อมกับป้ายเขียนบอกเอาไว้ชัดเจนว่า  

“แหล่งเรียนรู้ กลุ่มป่าเกษตรผสมผสานส่วนสมุนไพรกลุ่มเกษตรเกื้อกูลบ้านปราสาท” 

ไปถึงเจ้าของส่วนคือคุณอาษา จานิกร  ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณพ่อเสวน จานิกร ออกมา
ต้อนรับ พร้อมกับถามว่า  “ มาคนเดียวหรือค่ะ..?” 

 
 

ด้วยความสงสัยเลยบอกไปว่า .. “ผมมาคนเดียวครบ...?” 

คุณอาษาถามต่อว่า .. “ใช่คณะที่ได้แจ้งและนัดเอาไว้จากจังหวัดบุรีรัมย์หรือเปล่า..ค่ะ..?” เรา
บอกไปว่า .. “ 

ไม่ใช่ครับ...? เธอเอ่ะใจพร้อมทั้งอุทาน..ออกมาว่า.. “เอ้า.. หนูนึกว่าคณะเดียวกันที่เดินทางมา
จาจังหวัดบุรีรัมย์เสียอีก..เพราะคณะดังกล่าวจะมาศึกษาดูงานนัดเอาไว้เวลานี้พอดีคือ ๑๓.๓๐ น.ค่ะ 
ดิฉัน ขอโทษค่ะ..”เรายิ้มพร้อมกับบอกเธอไปว่า “ไม่เป็นไรครับ..ผมมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ครับ...มาลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ บันทึก รวบรวมข้อมูล เส้นทางการเข้า
และออกส าหรับผู้ที่ต้องการมาทัศนศึกษาหรือท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาและเรียนรู้เส้นทางสาย
วัฒนธรรมปราสาทป้านไพรโบราณพันปีครับ...เห็นป้ายที่ต้นทางเขียนบอกว่า “สวนสมุนไพร” เลยแวะ
มาเพ่ือเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นฐานความรู้เบื้องต้นของเส้นทางเข้าออกของการท่องเที่ยว
และทัศนศึกษาของปราสาทบ้านปราสาทโบราณพันปีที่นี้ครับ...” เธอยิ้ม ๆ พร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่า “งั้น
หรือค่ะ..ถ้าอย่างนั้นเชิญเดินดูในบริเวณสวนได้ค่ะ..ตามสบายนะค่ะ...” เรายิ้มด้วยความปลื้มที่
เห็นอัฌธยาศัยไมตรีที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยดีและให้การต้อนรับเสมือนหนึ่งญาติทางไกลผู้เดินทางมา
เยี่ยม เราตอบไปว่า “ขอบพระคุณ..ครับ..” ขณะที่เราก าลังเดินชมสวนสมุนไพร ได้ยินเสียงแตรรถดัง
ขึ้นมา สาม สี่ ครั้ง จึงเหลือบไปที่ต้นเสียงทางเข้าสวนสมุนไพร ก็เห็นรถบัสคันใหญ่วิ่งมาจอดหน้าปาก
ทางเข้าสวนมีผู้เดินลงจากรถเป็นจ านวนร้อย ทยอยเดินเข้าไปในส่วนสมุนไพร และเราได้รู้ภายหลังว่า
เป็นคณะที่ได้นัดหมายคุณอาษา จานิกร เอาไว้นั้นเอง และได้มีโอกาสถ่ายภาพและแสดงความรู้จัก
ด้วยมิตรภาพของผู้เดินทางมาทัศนศึกษาเรียนรู้ด้วยกัน คือนายธานี ขลิบกลาง นายกองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลบ้านทุ่งจังหัน ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับรองนายกและ
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านมาศึกาดูงานที่ส่วน
สมุนไพรของคุณพ่อเสวย จานิกร 

ได้ พู ดคุ ยสอบถามกับกลุ่ มสตรีและ
แม่บ้านที่มา บอกว่าต้องการที่ จะมา
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ว่า
มีอะไรบ้างและมีสรรพคุณอย่างไร เอาไป
ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง เพราะสมุนไพร
จัดอยู่ในกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นของคน
ไทยมานานเป็นพันปีแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้
รั บ ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ เผ ยแ พ ร่ ให้
กว้างขวาง  

เมื่อทุกคนมาพร้อมแล้ว คุณพ่อเสวย จานิกรกได้แนะน าตัวเองว่า เป็นคนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกัน 
แต่มามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ 
ท่านเป็นคนที่สนใจสมุนไพรมานานแล้ว
และเป็นคนที่สนใจการปฏิบัติธรรม
ควบคู่กันไปด้วย..ท่านรอดชีวิตมาได้จน
ทุกวันนี้ก็เพราะยาสมุนไพรนี้เอง...ตอน
ท่านไม่สบายหนักท่านได้ใช้สมุนไพรคือ 
“ฟ้าทะลายโจร”ดื่ม จนอาการดีขึ้นเรื่อย 
ๆ จน ณ เวลานี้ก็หายเป็นปกติ...ท่านได้
พูดแนะน าโดยภาพรวมภายในสวน
สมุนไพรว่ามีต้นไม้สมุนไพรชนิดใดบ้าง 
.. มีทั้งใบใช้เป็นยา ใช้รากเป็นยา ใช้

เปลือก ใช้แก่น ใช้ดอก ใช้ผล เป็นต้น..สุดท้ายด้วยค าถามที่ว่า ใครต้องการที่จะรู้คุณสมบัติหรือ
สรรพคุณของยาสมุนไพรตัวไหนถามได้จะอธิบายให้รู้ เพ่ือจะได้น าไปใช้ได้ถูกวิธีและถูกกับโรคที่เรา

จะต้องดูแลรักษาด้วยสมุนไพร เช่น 

ต้นแป๊ะก าปิงต้นมีใบเรียว ๆ ซึ่งเป็น
สมุ น ไพ รที่ มี ส รรพคุณ รักษ าโรค
กระเพาะอาหาร แก้หอบหื ด แก้
ภูมิแพ้ ใช้พอกฝีและแก้พิษแมลงสัตว์
กัดต่อยได้ด้วย ไผจืดสรรพคุณถอน
พิษ เบื่อเมา,ลมพิษ แก้ตุ่ม ผดผื่นคัน 
มหากาฬ  สรรพคุณดับพิษร้อน ถอน
พิ ษ ไข้  แ ก้ เริ ม  แ ก้ งู ส วั ด  พู ล ค า 

สรรพคุณ แก้กามโรค ท าให้น้ าเหลืองแห้ง แก้มะเร็ง ขับปัสสาวะ คุณพ่อเสวย จานิกร ไดพาคณะเดิน
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ดูสวนสมุนไพร ซึ่งมีอยู่มากมาย ทั้งประเภทไม้ยืนต้น ประเภทล้มลุก ชนิดที่เป็นเหง้า เป็นราก และใบ 
ใช้เวลาประมาณ สอง ชั่วโมง ก่อนจากกลุ่มนายกบ้านทุ่งจังหันและกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านได้ถ่ายภาพ
ร่วมกันและซื้อต้นสมุนไพรเอาไปปลูกพร้อมทั้งหว่านสมุนไพรมีขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร  หว่านกระชาย
ด าสังกรณี หนุมานประสานกาย เป็นต้น และกลุ่มที่มาศึกษาดูงานได้มีการกล่าวขอบคุณก่อนที่จะ
เดินทางกลับ 

                     เป็นการศึกษาเรียนรู้ที่มีความส าคัญ คุ้มค่า มีประโยชน์และสามารถน าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่งได้ทั้งผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเจ้าของสวนสมุนไพรด้วย 

๑. ท าให้เกิดรายได้ของเจ้าของสวนสมุนไพรเพราะผู้ที่ เข้ามาศึกษาดูงานได้ซื้อพืชสมุนไพร
และหว่านต่าง ๆ เอาไปปลูกและน าไปใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้คุณสมบัติยาสมุนไพร
นั้นด้วย 

๒. ผู้เข้ามาทัศนศึกษาเรียนรู้ ได้ความรู้จากเจ้าของสวนสมุนไพร รู้จักต้นไม่ ใบ หญ้า พืชยืน
ต้น และพืชล้มลุก มีทั้งราก ทั้งใบ เหง้า ว่า เป็นยาสมุนไพรและพร้อมทั้งรู้สรรพคุณของ
ตัวยาและวิธีการน าไปใช้หรือน าไปบ าบัดให้ได้ถูกต้องตามหลักการใช้พืชสมุนไพรเป็นยา
เป็นต้น 

ออกจากสวนสมุนไพร ของคุณพ่อเสวย จานิกร ห่างไปประมาณ  ๖๐๐ เมตร เลี้ยว
ซ้ายตรงไปทิศตะวันตก ก็จะได้พบ “ปราสาทบ้านไพร” บริเวณทั่วไปเงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่น มี
ต้นไม้สักทองก าลังโต สูงใหญ่ อายุราว ๆ ๑๕ ปี มีต้นไทรย้อย มีล าต้นเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นอยู่ภายใน
บริเวณวัด น่าจะมีการจัดระบบการปลูกต้นสักทอง เพราะมีความเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย
งดงาม  บริเวณปราสาทกับวัดจะมีเขตกั้นด้วยรั้วลวดหนาม แยกส่วนกันระหว่างบริ เวณวัดกับบริเวณ
ปราสาท มองเข้าไปภายในบริเวณปราสาทจะเห็นเป็นลานกว้างใหญ่เอาไว้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือ
บวงสรวงในพิธีที่ส าคัญ ๆ เวียนมาถึง เช่น การบูชาประจ าปี การแสดงแสง เสียง สี เล่าประวัติความ
เป็นมาของปราสาทโบราณพันปี อันเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์  
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       ปราสาทบ้านไพร 
ปราสาทบ้านไพร๑๑๓ ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ก่อนถึงที่ว่าการอ าเภอปราสาท ๖ 
กิโลเมตร ปราสาทบ้านไพร เป็นศาสนาสถานในชุมชน หรือที่เรียกว่า “สรุก” เป็นปราสาทอิฐ ๓ หลัง 
สร้างด้วยอิฐขัดเรียบ ตั้งเรียงเป็นแนวเดียวกัน จากเหนือไปใต้  ผังของปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ย่อมุม อยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ ารูปตัว U ล้อมรอบองค์ปราสาท มี
แผนผังและขนาดเท่ากันทั้งสามองค์คือ 
“มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ ๔x๔ เมตร มีประตูทางเข้า ออก ด้านหน้าเพียงด้านเดียว” 

ปัจจุบันปราสาทอยู่ในสภาพค่อนข้างดีอยู่ ๒ หลัง โดยเฉพาะปราสาททิศเหนือ ยังคงมี
ทับหลังตั้งอยู่ในต าแหน่งเดิม สลักภาพเทวดานั่งซันเขาอยู่ในซุ้มเหนือหน้ากาลที่ก าลังคายท่ อน
พวงมาลัย มือทั้งสองข้างยึดท่อนพวงมาลัยไว้ และมีทับหลังอีกสองชั้นวางอยู่ที่พ้ืน สันนิษฐานว่า เป็น
ทับหลังของปราสาทองค์กลางและองค์ทางทิศใต้ ชั้นหนึ่งสลักภาพเทวดานั่งชันเขาอยู่ซุ้มในเหนือหน้า
กาล ที่ก าลังคายพวงมาลัย มือทั้งสองข้างยึด่อนพวงมาลัยไว้ อีกชั้นหนึ่ งสลักภาพพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ ซึ่งปราสาทองค์ด้านทิศใต้พังทลายไปหมดสิ้นแล้ว 

แม้ว่า ศิวลึงค์ และทับหลังบางส่วนจะ
หายไป แต่จากเศษทับหลังที่เก็บรักษาไว้
ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย ท าให้
ทราบว่า ปราสาทหลังนี้ คงสร้างขึ้นราว
พุทธศตวรรษที่  ๑๖  หรือช่ ว งเวลา
ระหว่างพุทธศักราช  ๑๕๐๑-๑๖๐๐ 
ปราสาทบ้านไพร มีอีกชิ้นหนึ่งสลักภาพ
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปรากฏใน
เรื่องรามายณะ และความเชื่อของศาสนา
ฮินดู กล่าวถึงพระอินทร์มีร่างเป็นสีเขียว
มีพาหนะเป็นช้าง ๓ เชือก  เชือกหนึ่ง
พ ร ะศิ ว ะ เป็ น ผู้ ป ร ะท าน ให้ ชื่ อ ว่ า 

“เอราวัณ” เชือกหนึ่งพระพรหมเป็นผู้ประทานให้ชื่อว่า “คิรีเมขล์ไตรดายุค”และอีกเชือกหนึ่งพระ
วิษณุเป็นผู้ประทานให้ชื่อว่า “เอกทันต์” 

สิ่งที่ควรจะด าเนินการก็คือ การแสวงหาความร่วมมือในหลาย ๆ ภาคส่วนให้เกิดขึ้น 
เพราะการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนจะเป็นพลังในการช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทโบราณพันปีบ้านไพรได้แบบ
ยั่งยืนในวันข้างหน้าได้ 
         ปราสาทมีทั้งหมดสามองค์  แต่องค์ด้านซ้ายมือช ารุดเหลือเพียงกองอิฐและเสาสองต้น 
ส่วนอีกสององค์ ปราสาทยังคงสมบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานหินศิลาแลง ๓ ขั้น มีประตูรูปทรงปราสาท 

                                                           
๑๑๓ข้อมูล:จากองค์การบริหารส่วนต าบลเช้ือเพลิง ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
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หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  บริเวณรอบข้างทั้งซ้ายและขวาและข้างหลังมีคูน้ ารูปตัว  U ล้อมรอบมี
ความลึกประมาณ ๑๕ –๒๐ เมตร มีน้ าขังอยู่พอประมาณ มีต้นไม้ข้ึนอยู่ประปรายบริเวณรอบ ๆ คูน้ า
ขององค์ปราสาท 

ปราสาทดูเงียบเหงามาก ๆ เพราะไม่มีคนไป
เที่ยวชมหรือเข้าไปท้ศนศึกษา เข้าไปเรียนรู้ 
จริง ๆ แล้วหากเป็นปราสาทโบราณ ซึ่งถือว่า
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ปราสาทโบราณน่าจะมีคนมา
เที่ ยวชมเพ่ือศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง 
เพราะที่นี้เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มี
ระยะเวลาเป็นพันปี 
 
 
 
 
 

                   ที่พักการท่องเที่ยว  เป็นข้อมูลบอกล าดับที่เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ (H) โดยมี
ชื่อของโรงแรมหรือที่พักที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพ่ือความสะดวกใน
การติดต่อหรือการสั่งจองห้องพักของนักท่องเที่ยว ส่วนนี้เองท าให้การติดต่อที่พักเกิดความสะดวก
มากยิ่งขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถสอบถามสถานะของห้องพักหรือการยืนยันการจองได้ทาง
โทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียเที่ยวไปยังโรงแรมนั้นๆ ในกรณีที่ห้องถูกจองหมดแล้วเป็นต้นส่วน
ทางด้านร้านอาหารก็เฉกเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามถึงสถานที่ประเภทอาหารหรือ
บริการต่างๆ ของร้านอาหารโดยใช้ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษด้วย (F) ด้วยพร้อมกับนั้นก็มีหมายเลข
ของร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในเมืองสุรินทร์อาจจะเป็นของฝากหรือสินค้าพ้ืนเมืองสุรินทร์โดยนก
ท่องเที่ยวสามารถสอบถามเวลาเปิด-ปิดหรือประเภทของสินค้าต่างๆ รวมทั้งบางที่อาจจะมีการจอง
ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็มี ปั๊มน้ ามันหรือสถานที่เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก็สามารถดูได้จากจากแผนที่
ท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบายใจแก่นักท่องเที่ยวที่สัญจรมาด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวก็สามารถ
ดูระยะห่างหรือสถานีเชื้อเพลิงได้เป็นการเพ่ิมความสบายใจในการเดินทางรวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ ยวอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมีหมายเลขของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency call ) 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็สามารถโทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินเพ่ือแจ้งความหรือแจ้งเหตุด่วน
อันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยหรือยามฉุกเฉินทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย โดยมี
หมายเลขของสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและของโรงพยาบาลสุรินทร์ในกรณี
ฉุกเฉินก็สามารถโทรติดต่อได้ อันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และ
ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสบายใจและไว้ใจได้เมื่อมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัด
สุรินทร์เป็นต้น  

ถ้าหากผู้เดินทางไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวง สถานที่พักใกลเคียงและสะดวกสบาย
อยู่ ในตัวอ าเภอปราสาทก็คือ  The One Place Prasatตั้ งอยู่ที่  ๔๒  Moo ๓  .Tambon Ban 
Pluang.AmphoePrasatจังหวัดสุรินทร์ ราคาเริ่มต้นที่  ๕๘๑.๙๐ บาทต่อคืน,ทองเพกา โฮเต็ล 



๑๔๐ 
 

สุรินทร์ในต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๗๑๒.๕๐ บาท ต่อคืน ,Srichan 
Colomoon Hotel ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๕๐๐ บาท ต่อคืน ซึ่งเป็นที่
พักอยู่ในตัวอ าเภอปราสาท และ ในต าบลบ้านพลวง ที่ใกล้กับปราสาทบ้านพลวงมากที่สุด 

 
โรงแรมท่ีพักในจังหวัด 

อ าเภอ โรงแรม/ที่พัก เบอร์โทรศัพท์ 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ ทองธารินทร์ ๐๔๔๕๑๔๒๘๑-๘ 

 เพชรเกษมแกรนค์ ๐๔๔๕๑๑๒๗๔ 
 เมมโมเรียล ๐๔๔๕๑๑๒๘๘ 
 สวนปาล์มรีสอร์ท ๐๔๔๕๓๘๓๓๓ 
 บุญเที่ยงแมนชั่น ๐๔๔๔๑๘๑๖๕-๗ 
 สุรินทร์แสงทอง ๐๔๔๕๑๒๐๐๙ 
 นิวโฮเต็ล ๐๔๔๕๑๑๓๔๑ 
 กรุงศรีโฮเต็ล ๐๔๔๕๓๘๔๑๐ 
 มณีโรจน์ ๐๔๔๕๓๙๔๗๗-๙ 
 เกษมการ์เด็นท์ ๐๔๔๗๑๓๔๘๗ 
 ส่วนป่ารีสอร์ท ๐๔๔๕๒๑๐๒๒ 

 สุรินทร์มาเจสติก ๐๔๔๗๑๓๙๘๐-๘๓ 
 

     ร้านอาหาร 
อ าเภอ ร้านอาหาร ประเภทอาหาร โทรศัพท์ 

เมอืงสุรินทร์ ภัตตาคารแป๊ะตี๋ อาหารจีน ๐๔๔๕๑๑๖๘๒ 
 สวนอาหารงาช้าง อาหารไทย ๐๔๔๕๑๓๑๗๙ 
 ส ารับต้นเครื่อง อาหารไทย ๐๔๔๕๑๕๐๑๕ 
 เซเรเบรส อาหารไทย ๐๔๔๕๑๘๙๐๐ 
 จานทอง อาหารไทย ๐๔๔๕๑๕๕๙๙ 
 ชายน้ า อาหารไทย ๐๔๔๕๑๘๙๗๙ 
 ระเบียงน้ า อาหารไทย ๐๑๗๓๒๔๖๑๕ 
 บ้านนา อาหารไทย ๐๔๔๕๑๓๗๘๙ 
 ซุ้มหญ้าคา อาหารไทย ๐๔๔๕๒๐๓๗๘ 

 
      ร้านขายของท่ีระลึก 

อ าเภอ แหล่งซื้อของ ประเภทผลิตภัณฑ์ 

เมืองสุรินทร์ ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่า
สว่าง 

ผ้าไหม 



๑๔๑ 
 

 จักสานหวายบ้านบุทม ตะกร้าหวาย และผลิตภัณฑ์จัก
สานาจากหวาย 

 ศูนยO์TOP จังหวัดสุรินทร์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน 

ข้าวหอมมะลิ กุนเชียง 
 ร้านเอกอนันต์ไหมไทย เส้นไหม 
 ร้านสุรินทร์ผ้าไหม  ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน 
 ร้านน้องหญิง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าไหม 
 ร้านเจ๊กม่ิงไหมไทย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย งาช้างแกะสลัก 
 ร้านไหม-ใบหม่อน ผ้าไหม นาฬิกา 
 ร้านสายไหม ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน 
 ร้านลิ้มอ่ีเฮียง กุนเชียง ผักกาด หมูหยอง  

หมูแผ่น 
 ร้านสหรส กุนเชียง ผักกาด หมูหยอง 

 หมูแผ่น 
 ร้านเฮียงเฮียง กุนเชียง ผักกาด หมูหยอง 

 หมูแผ่น 
 ร้าน ๕ ดาว กุนเชียง ผ้าไหม 

อ าเภอเขาวสินรินทร์ เครื่องประดับเงินบ้านเขาวสิ
นรินทร์ 

ผ้าไหม เครื่องเงิน 

 
ข้อมูลด้าน บริษัทน าเที่ยว/มัคคุเทศก์ หากผู้เดินทางมาท่องเที่ยวมาเป็นคณะหมู่มาก

เพ่ือความสะดวกสบายของท่านก็สามารถติดต่อบริษัทการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ได้ซึ่งมี บริษัท
สะเร็นทราเวล(Saren Travel จ ากัด, บริษัทสุรินทร์อังกอร์ (๒๐๑๒) จ ากัด Surin Angkor (๒๐๑๒) 
จ ากัด, บริษัทเมืองช้างทัวร์สุรินทร์ Mueangchang Tour Surinจ ากัด และ กิจการทัวร์ Kitjakarn 
Tour จ ากัด  เสร็นแฮนดิคราฟแอนด์ทราวเวล ,สมายคลับทัวร์ ,ไดมอนอังกอร์ทัวร์,และเมอร์รีควีน
เป็นต้นซึ่งมีเอาไว้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวให้เลือกตัดสินใจได้ตลอดเวลา 
 พิธีกรรมบวงสรวงประสาทบ้านไพล  พิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ คุณน้ าผึ้ง เมือง
สุรินทร์ และชาวต าบลเชื้อเพลิง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ( เสียงสด )  
         ข้อสังเกต / สิ่งที่ค้นพบ 



๑๔๒ 
 

       คนไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวงมีจ านวนน้อยมาก จากการสอบถามสถิติผู้ที่ดูแล
รับผิดชอบบอกว่า แต่ละเดือนจะมีผู้เดินทางเข้ามาเที่ยวหรือมาชมปราสาทประมาณ  ๑๐๐ กว่าคน
เท่านั้น  

ปัญหาที่พบ 
๑.ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและกระบวนการ 

                 ๒ ขาดความร่วมมือจากภาครัฐ 
                 ๓.ขากการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่น 
                 ๔.ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

สิ่งที่ควรปรับปรุงน าไปแก้ไข 
     ๑.มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

               ๒.ต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐ/และภาครัฐให้ความส าคัญ 
               ๓.ต้องดึงองค์กร หน่วยงานทุกหน่วยที่เก่ียวข้องมาร่วมมือ 

     ๔.ต้องดึงชุมชนและผู้น าหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
               ๕.แสงหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนเพ่ือจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ
ปราสาทบ้านพลวงอย่างตระหนักรู้ห่วงแหนและอนุรักษ์ 
       ๒. สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว  ช่องทางของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของวัดเขาศาลาอตุลยฐานะจาโรมีดังนี้ 

      การบอกเล่าปากต่อปากเป็นช่องทางที่ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวรับรู้มากที่สุด 
ในการมาเที่ยวชมเชิงนิเวศโดยเหตุการณ์นั้นเป็นการประจักษ์โดยสายตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและ
ท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือมาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของป่าเขาล าเนา
ไพร เป็นต้น เนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และที่เที่ยวหลักๆ ของอ าเภอบัวเชดจังหวัด
สุรินทร์ด้วย  อาจเรียกได้ว่าเป็นการรู้จักกันเองจากผู้มาเที่ยวชมและบอกต่อไปเรื่อยๆ จึงมีคนนิยมมา
เที่ยวชม ผู้มาเท่ียวชมหรือเยี่ยมเยือนส่วนมากจะมาจากจังหวัดอ่ืน เช่น กรุงเทพฯ  อุบล ขอนแก่น ศรี
สะเกษ หรือเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดละแวกใกล้เคียง ทางอีสานเหนือและใต้บ้าง ส่วนคนในพ้ืนที่
หรือในอ าเภอเดียวกันนี้ได้ทราบทีหลังจากท่ีประกาศทางสื่อสากลแล้ว 

       สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  จากแผ่นพับเพ่ือการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์การท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์แผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดงแผนที่ใน
คุ้งเขตของ ๔ จังหวัดอีสานใต้ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นแผนที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามันต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็มีในส่วนของที่พักทางการท่องเที่ยวต่างๆ จะมีรายชื่อของโรงแรม
ต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั้งในนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ พร้อมกันนั้นก็มีหลายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ได้แก่ บริการแพทย์
ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นความสะดวกในแผ่นพับ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในดินแดน
อารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์เป็นต้น 



๑๔๓ 
 

       แผนที่จังหวัดสุรินทร์  ได้แก่ นักท่องเที่ยวสามารถดูแผนที่โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุรินทร์และจุดที่เชื่อมโยงต่างๆในแผนที่ ได้แก่ ถนนหนทางแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเขตอ าเภอต่างๆ ในอาณาบริเวณจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งเหมาะและ
สะดวกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือแวะเยี่ยมเยือนด้วยตนเองหรือมาเป็นการส่วนตัวที่
ไม่ได้เหมาหรือใช้บริการทัวร์หรือตัวแทนน าเที่ยวต่างๆ เป็นต้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกและการ
เข้าถึงให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพที่    ภาพแสดงปกแผ่นพับทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร ์

ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  
แผ่นพับหรือสื่อชนิดนี้ได้ออกแบบด้วยการใช้เอกสารแผ่นเดียวพับเป็นสองหน้าแต่ละหน้ามี ๓ คอลัมน์
นักท่องเที่ยวสามารถพับหรือพลิกดูได้สะดวกหน้าปกใช้ช้างและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไฮไลท์หน้าปก
และใช้ค าว่าสุรินทร์เพื่อบอกถึงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

ข้อมูลระยะทางระหว่างตัวเมืองสุรินทร์ถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นการบอกระยะทาง
ระหว่างศูนย์กลาง (ตัวเมืองสุรินทร์) ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดย
มีล าดับที่บอกชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและระยะทางซึ่งวัดเป็นกิโลเมตร ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ค านวณระยะทางและเวลาในการเดินทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หาก
นักท่องเที่ยวมาแบบแบ๊กแพ๊ค (Back Pack) หรือส่วนตัวเป็นครอบครัวก็สามารถเป็นข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งได้ภายในระยะเวลาในหนึ่งวันได้  

        แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดสุรินทร์ส่วนมากประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ เช่น หัตถกรรมเครื่องเงิน การทอผ้าแบบเขมรโบราณและอ่ืนๆ และแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนชาว
กวยเลี้ยงช้างท าให้เกิดการท่องเที่ยวแนววัฒนธรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การเลี้ยงช้างและพร้อมกัน
นั้นก็จะน ามาซึ่งแหล่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวก็คือที่พักทางการท่องเที่ยวก็มีการพัก
แบบบ้านๆ หรือโฮมสเตย์ต่างๆ เพ่ือให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมืองสุรินทร์และสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าว



๑๔๔ 
 

มาแล้วนี้ได้น าเสนอในแผ่นพับทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อชุด “เที่ยวตามอารยะธรรมขอมนครชัย
บุรินทร์” มี ๓ อย่างด้วยกันได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       แหล่งเรียนรู้โอทอปพื้นเมือง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ พ้ืนเมือง
ส่วนมากเน้นไปที่แหล่งหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองสุรินทร์หรือที่เกี่ยวกับการหัตกรรม
ท้องถิ่นซึ่งสื่อได้น าเสนอไว้ถึง ๔ ที่หลักๆ ได้แก่  

1. หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมาบ้านท่าสว่างซึ่งได้น าเสนอเกี่ยวกับความ 
อัศจรรย์ของผ้าไหมยกทองแบบโบราณ มีจุดเด่นของการประชาสัมพันธ์คือการน าเสนอเทคนิคและ
วิธีการทอผ้าแบบเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและการสร้างลายผ้าแบบราชส านักมีการผสมผสานกับท าให้เกิด
ความอัศจรรย์และงดงามยิ่ง มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยน าเสนอในแบบผ้าไหมที่ใช้จ านวนตะกรอ
ที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ใช้คนทอถึง ๔ คนและเป็นผ้ายกทองด้วยเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และพ้ืนฟูผ้า
ราชส านักโบราณเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผ้าทอมือได้โด่งดังไปทั่วโลกด้วย 

2. หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม  ซึ่งหมู่บ้านที่ดังด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมีชื่อด้วย 
ลวดลายดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ให้เกิดความสวยงามและแข็งแรงเช่น ตะกร้าหวาย 
ภาชนะต่างๆ ที่ท าจากหวายซึ่งเป็นหวายพ้ืนบ้านของบ้านบุทมและได้รับมาตรฐานจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อันเป็นการน าเสนอเครื่องหัตถกรรมพ้ืนบ้านแบบเครื่องจักสานของ
ชาวบ้านบุทมที่ได้มาตรฐานและเป็นลายเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ 

3. หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านเขวาสินรินทร์เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน 
(ประค า) มีการผลิตลูกประค าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน อันได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษขอม
โบราณมีลายต่างๆ ให้เลือกชม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากไม่ไกลจากเมืองมากนักและสื่อ
โบชัวร์เองก็มีเบอร์ของแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือความสะดวกแก่การติดต่อสอบถาม
และเดินทางไปท่องเที่ยว 

4. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรมแผ่นพับได้บอกถึงสถานที่ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 



๑๔๕ 
 

ซึ่งห่างออกไปทางสายสังขะหรือทางทิศตะวันออกของเมืองสุรินทร์ อันเป็นสถานที่ตั้ง ระยะห่างจาก
ตัวเมือง กิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่างๆ และมีการท า
หัตถกรรมด้านเครื่องจักสานเสริมอีกนอกเหนือจากการทอผ้าซึ่งเป็นหัตถกรรมพ้ืนเมืองของชาว
สุรินทร์ 

        เทศกาลงานประเพณีได้แก่ การท่องเที่ยวทางเทศกาลหรืองานประเพณีนั้นในแผ่น
พับเพื่อการประชาสัมพันธ์นครชัยบุรินทร์นั้นได้มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวไว้ ๖ ด้วยกันดังนี้  

๑.งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทรมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ 
สนามกีฬาศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์และมีจัดประกวดโต๊ะอาหารของช้าง ขบวนแห่งช้าง เลี้ยงอาหารช้าง 
ประกวดธิดาช้างซึ่งได้โปรโมทว่าเป็นจัดเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานมีการแสดงช้างและ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่างๆ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท าสื่อการ
ประชาสัมพันธ์และได้บอกถึงสถานที่จัดงานและเบอร์โทรศัพท์หากต้องการติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านงานกาชาดและงานช้างจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการบอกข้อมูลพื้นฐานโดยคร่าวเพ่ือให้
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวชมและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยเป็นต้น  

๒. งานข้าวหอมมะลิและมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ได้บอกถึงสถานที่จัดงานของมกราคม
ของทุกปีและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมากมายการประกวดผ้าไหมและ
การแสดงบู๊ท (Boots) ของส่วนราชการต่างๆ  

๓.  งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทงได้บอกสถานที่และช่วงของ
การจัดงานคือ ณ ปราสาทศีขรภูมิในสัปดาที่สามของเดือนพฤศจิกายนมีการแสดงแสงสีเสียง จ าลอง
แนววิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองสุรินทร์ ของลาว เขมร ส่วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านการประกวด
นางนพมาศหรืองานลอยกระทงมีประกวดขบวนแห่ลอยกระทงนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้จาก
ส านักงานอ าเภอศีขรภูมิโดยมีหมายเลขเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถามเพ่ือการมาเที่ยวชมงาน
อีกด้วย  

๔.  เทศกาลงานปลาไหล ได้บอกถึงสถานที่จัดงานคือ ณ อ าเภอชุมพลบุรีในช่วงสัปดา
ที่สามของเดือนธันวาคมหรือท้ายปีนั้นเองก่อนเทศกาลปีใหม่ หลังจากที่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวข้าว
หรือท านาเสร็จ ช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเกษตรกรก็จะน ามาเป็นอาหารเพ่ือรับประทานจนเกิดเป็น
เทศกาลหรืองานประเพณีขึ้นมาเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวต้องการมาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เทศบาลชุมพลบุรี  

๕.  ประเพณีการบวชแห่นาคช้าง มีการบอกถึงวัดที่จัดคือราวๆ เดือนหกของทุกปีที่วัด
แจ้งบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการแห่ขบวนนาคช้างตามล าน้ ามูลอย่างเอิกเริกตาม
ล าน้ ามูล กิจกรรมต่างๆ คือ พิธีโกนผมและอ่ืนๆ อีก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สใจสามาถติดต่อขอ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ที่ที่ว่าการอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมีหมายเลข
ติดต่ออีกด้วย ซึ่งเทศกาลเหล่านี้ได้จัดขึ้นจากวัฒนธรรมการบวชหรืองานทางด้านการศาสนาของ
ชาวบ้านและได้โปรโม๊ทมาเป็นเทศกาลงานท่องเที่ยวอันเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

หากสังเกตแล้วจะพบว่าในจังหวัดสุรินทร์จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญสองอย่างที่
น าเสนอผ่านแผ่นพับหรือสื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ คือ ด้านวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่มชน
พ้ืนเมืองสุรินทร์และกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นโดยแบ่งเป็นส่วน



๑๔๖ 
 

แรก ๔ ด้านและส่วนที่สองอีก ๑ อย่างดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของสุรินทร์ตามการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นเป็นแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนพ้ืนเมืองเสียมากกว่าและเป็นสิ่งที่รู้จักกันดี
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

๓.สิ่งอ านวยความสะดวกหรือส่วนเสริมที่เสนอเพิ่มเติม 
        จากแผ่นพับเพ่ือการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์การท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอม 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะ
เป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดงแผนที่ในคุ้งเขตของ ๔ จังหวัดอีสานใต้ที่ได้กล่าว
แล้วข้างต้นแผนที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน การ
ขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามันต่างๆ เพ่ือให้ความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็
มีในส่วนของที่พักทางการท่องเที่ยวต่างๆ จะมีรายชื่อของโรงแรมต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั้งใน
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ พร้อมกันนั้นก็มีหลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือให้ความ
สะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจ
ทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
อันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขต
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          ภาพที่    ภาพแสดงแผนที่ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ได้แก่ คู่มือแผนที่ขับรถท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“อีสาน

แหล่งเรียนรู้ อู่อารยะธรรม”  ลงในนามแผ่นพับชุด “เบิ่งอีสา ม่วนซื่น โฮแซว”  
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           ภาพที่    ภาพแสดงแผน่ท่ีของแผ่นพับท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ที่มา  :  (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  
เป็นแผนที่บอกเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงถึงกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งหมดรวมทั้งแสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักหรือเด่นๆ ของแต่ละจังหวัด สัญลักษณ์นั้นจะ
บอกสิ่งที่ต่างๆ ที่อยู่ในแผนที่ การสัญจร เส้นทาง วัดวาอาราม สนามบินและอ่ืนๆ นอกจากนั้นแถบ
ทางซ้ายแวะขวามือของแผ่นที่ก็ได้มีชื่อรายการของที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ได้รับข้อมูลที่พักได้หากเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละที่จริงๆ โดยมีในทุกจังหวัดและบอก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญหากมีกรณีฉุกเฉินขึ้นหรือเพ่ือความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวนั้นเอง 

       หน่วยงานที่จัดท า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประกอบด้วยส านักงาน ททท. นครราชสีมา ชัยภูมิ  
อ านาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธิ์  มหาสารคาม  นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร  
อุดรธานี  หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศีรษะเกษ 

       รูปแบบ จุดเน้นของการประชาสัมพันธ์ ได้แก่แผ่นพับที่น าเสนอเกี่ยวกับแผ่นที่เพ่ือการ
ขับรถท่องเที่ยวของภาคอีสาน โดยมีทั้งภาคอีสานเหนือและใต้ทั้งหมดรวมกันแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักๆ โดยเสนอตามจุดเด่นของแต่ละจังหวัดต่างๆ ทั้งหมดในภาคอีสาน โดยน าเสนอ
เป็นสองหน้าหน้าแรกเป็นแผนที่เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆ ของ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แผ่นพับได้จัดท าบนกระดาษขนาดใหญ่ จัดพิมพ์ด้วยสีสันสดใสงดงาม โดยได้
แสดงทั้งภาพและเนื้อหาต่างๆ ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเสนอแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมของทุก
จังหวัดของทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้รวมกัน จุดเน้นการเสนอนั้นจะบอกค าขวัญของจังหวัด จุดเด่น
ของจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ หรือหลักของจังหวัดนั้นๆ ส่วนเองเป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรูปแบบการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น าเสนอการน าเสนอนั้นจะน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะน าเสนอโดยรวมเพ่ือให้ความรู้หรือข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และข้อมูลเพ่ือการเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างเช่น จังหวัดนครราชสีมานั้น
ได้การท่องเที่ยวก็จะเป็นกึ่งผจญภัย ปราสาทหิน อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์และอุทยานแห่งชาติ
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เขาใหญ่ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นรู้จักกันดีและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศไทยด้วยความ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีวิวทิวทัศน์และความร่มรื่นต่างๆ ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญอันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่วนนี้ก็ได้น ามาเสนอไว้ในแผ่นพับการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแผ่นพับท่ีให้ชื่อว่า "อีสานแหล่งเรียนรู้อู่อารยะธรรม"  
                  ๔. การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเที่ยวปราสาทบ้านพลวง 

การเดินทางและเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ๑.การเดินทางเข้าไปปราสาทบ้านพลวง  เริ่มต้นจากตัวเมืองสุรินทร์ตามถนน
เลี่ยงเมือง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก รถหนาแน่นพอสมควร  ผ่านโรงแรมเกษมการ์เดน ราคาที่หน้า
โรงแรมคืนละ  ๔๐๐ บาท  ถึง สี่แยกเข้าเมืองสุรินทร์ เลี่ยงเมืองมีป้ายบอกระยะทางพ้ืนสีขาว
ตัวหนังสือสีด า ถนนหลวงบุรีรัมย์ หมายเลข ๒๙๓บุรีรัมย์และถนนหลวงหมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์ –
ปราสาท และ สุรินทร์-ช่องจอม (Chongchom)ระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร ป้ายที่สี่แยกจะบอก
ระยะทางหลักกิโลเมตรเอาไว้ชัดเจน สุรินทร์ -บุรีรัมย์ ๕๖ กิโลเมตร และสุรินทร์-ปราสาท ๒๔ 
กิโลเมตร  
           จุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมเก็บข้อมูลของเส้นทางเดินไปยังปราสาทโบราณพันปีบ้าน
ไพร ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปราสาท หมู่ที่  ๖ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือบันทึก
เส้นทางเดินจากตัวเมืองสุรินทร์ไปปราสาทบ้านไพรระยะทางกี่กิโลเมตร  เส้นทางผ่านไปมีอะไร มีสิ่ง
ใด ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเข้าไปเที่ยวหรือทัศนศึกษา อย่างเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ส าคัญ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นต้น เพ่ือจะน ามาเป็นข้อมูล เป็นเนื้อหาส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
เดินทางไปเที่ยวชม ท่องเที่ยว หรือทัศนศึกษาอันเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ปราสาทขอม
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โบราณพันปี ที่เคยรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อดินแดนอุษาอาคเนย์ และในขณะเดียวกันก็เป็นทรัพย์
มรดกที่ล้ าค่าของจังหวัดสุรินทร์ ที่ร่ ารวยมากมายไปด้วยปราสาทดังค าขวัญของจังหวัดสุรินทร์ที่ว่า “ 
ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม ประค าสวย ร่ ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสาร หอม งามพร้อม
วัฒนธรรม”๑๑๔ 

จังหวัดสุรินทร์ได้ชื่อว่ามีปราสาทโบราณพันปีตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ๓๓   ๑๑๕ 
(ปราสาทที่ ๓๒และ ๓๓ นั้นคือปราสาทขุมดิน บ้านขุมดิน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์และ 
ปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์) ด้วยเหตุนี้ ปราสาท
บ้านพลวง จึงเป็นหนึ่งในปราสาทหลาย ๆ ปราสาท ที่มีอยู่ทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์ เป็นมรดกที่ล้ าค่า 
ควรแก่การอนุรักษ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ชาวโลกและสาธารณชนได้รู้จัก จะได้มีโอกาสช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาปราสาทและบริเวณพ้ืนที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของคนไทย ของคนจังหวัดสุรินทร์และของโลกต่อไป 
 

 
  กฤษนันท์  แสงมาศ  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับการเดินทางนั้นถ้าหากจะเริ่มต้นที่ตั วเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  ก็ต้องเริ่มต้นที่ เส้นทางจากเมือง
สุรินทร์-ปราสาทและสายปราสาท -ช่องจอม บน
เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ สองฟากถนนจะมีสิ่งที่
น่าสนใจควรแก่การจดจ าเก็บเอาไว้ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี  ปราสาทโบราณ พันปีบ้ านไพ ร ต าบล

เชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
เส้นทางจากตัวเมืองสุรินทร์ ไปปราสาทบ้านไพร แม้จะมีระยะทางเพียง๒๔ กิโลเมตร 

แต่ในระหว่างทางจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งเรียงรายอยู่เป็นระยะ ๆ  เป็นต้นว่า สถานี
ต ารวจทางหลวง ๓ กองก ากับการ ๖ กองบังคับการต ารวจทางหลวง(Surin Highway police 

                                                           
๑๑๔ ข้อมูลจาก:thhps://th.wikipedia.org/wiki 

๑๑๕ สุรินทร์ ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมล้ าค่าของอีสานใต้ เรารักวัฒนธรรมไทย,ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาต,ิกระทรวงวัฒนธรรม,ไม่มีวันเดือนปีท่ีพิมพ์,หน้า ๗๓-๗๕. 

 จากท่ีเคยไปเที่ยวชมและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเมื่อปี ๒๕๖๐ที่ประสาทบ้านขุมดิน อ าเภอโนนนารายณ์ 
จังหวัดสุรินทร์และปราสาทบ้านโพธ์ิศรีธาตุซึ่งตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในหมู่บ้านของผูส้ ารวจด้วย 
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station)คอยดูแลความเรียบร้อยการใช้ถนนหนทางในการสัญจร ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าให้
ความรู้เกี่ยวกับเส้นทาง พร้อมทั้งให้ความปลอดภัยในทุกเส้นทาง มีมหาวิทยาลัย เฉลิมกาญจนา ซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (บัณฑิตและมหาบัณฑิต)ตั้งอยู่ริมถนน ๓๓ 
หมู่ ๗ ถนนสุรินทร์ – ปราสาท หลักกิโลเมตรที่ ๙ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดท าการเรียนการสอนหลายหลักสูตรและหลายสาขาด้วยกัน เช่น หลักสูตร
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล สาธารณสุข อาชีวอนามัย รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารศาสตร์ การบัญชี
และการจัดการ เป็นต้น 
 

 
กฤษนันท์  แสงมาศ  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 นอกจากนั้น ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(Veterinary Research and Development 
Center-Lower Northeastern Region)มองเข้าไปข้างในเห็นช้างตัวผู้มีงาข้างเดียวสีไข่ไก่ก าลังเดิน
ไปเดินมาอายุประมาณ ๖๐-๗๐ ปี สังเกตจากรูปร่างลักษณะของช้าง และยังมีโรงเรียนโสตศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินและการฟัง(Surin school  for the cleave)ส านักบริหารงาน
ศึกษาพิเศษ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ริมถนน ข้างๆ จะมีป้ายขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมสีขาว ๒ ป้าย
เรียงกัน บอกระยะทางหลักกิโลเมตรเอาไว้ชัดเจนว่า “ ปราสาท Prasat (ภาษาเขมร) ๗ กิโลเมตร 
เสียมเรียบ นครวัด,นครธม (ภาษาเขมร) ๒๐๓ กิโลเมตร”และอีกหนึ่งเสาหลักกิโลเขียนเอาไว้ว่า “ 
ปราสาท ๗กิโลเมตร, นครราชสีมา ๑๔๖ กิโลเมตร,กรุงเทพฯ(Bangkok)๔๐๕ กิโลเมตร” 
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กฤษนันท์  แสงมาศ  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การเข้าถึงและเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ปราสาทบ้านพลวง  
ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านพลวงต าบลบ้านพลวง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการ
ปกครองขององค์บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง(แผน
ที่ และเขตการบริหารและการปกครอง) 
ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทหินโบราณเป็นงาน
ออกแบบศิลปะขอมสมัยบาปวน ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง  
ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์อย
ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศตะวันตกตาม
เส้นทางหลวงสุรินทร์ -ปราสาทและช่องจอม 
ระยะทางประมาณ ๓๓.๕ กิโลเมตร จากตัวเมือง

สุรินทร์ บนถนนหมายเลข ๒๑๔ ตัดผ่านสี่แยกไฟแดง ถนนหลวงหมายเลข ๒๔ ถนนมิตรภาพหรือ
ถนนโชคชัยเดชอุดม ซึ่งเริ่มต้นจากอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปสิ้นสุดที่อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี สู่ประตูอินโดจีนโดยผ่านช่องแม็ก 
 เมื่อผ่านสี่แยกไฟแดงอ าเภอปราสาทมุ่งตรงไปทางทิศทิศใต้ถนนหลวงหมายเลข๒๑๘ 
อ าเภอปราสาท-ช่องจอมจะผ่านปราสาทบ้านพลวงก็จะมองเห็นตัวปราสาทซึ่งตั้งอยู่ห่างจากถนน
หลวงประมาณ ๖๐๐ เมตร มีป้ายสี่เหลืองติดเอาไว้ริมทาง “ปราสาทบ้านพลวง ระยะทาง ๐+๖๐๐ 
เมตร เมื่อเดินเข้าไปจะมองเห็นตัวปราสาทซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นศาสนาสถานตามคติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ (อินดู) ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ ๒ อยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๑๖๗๕ 
พระองค์ทรงใช้ประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศแด่เทพเจ้าตัวปราสาทจะสลักรูปพระวิษณุเทพองค์
ประธาน ซึ่งได้สูญหายไปนานแล้ว  
          ปราสาทบ้านพลวงสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ถึงยุคต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มี
อายุประมาณ ๑๐๐๐ ปี จ านวน ๑ องค์ ซึ่งหันหน้าประตูไปทางทิศตะวันออก สลักด้วยหินทรายสีขาว 
บนฐานศิลาแลงล้อมรอบด้วยคูน้ ารูปตัว U เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๔X๔ เมตร ฐานศิลาแลงมี
แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า มีขนาดประมาณ ๘X๒๓ เมตร ส าหรับเส้นทางด้านคมนาคมเพ่ือชม 
หรือไปทัศนศึกษา เราสามารถเดินทาง โดยใช้รถขนส่งประจ าทางมีทั้งบัส รถตู้  รถแท็กซี สุรินทร์ -
ช่องจอม ช่องจอม-สุรินทร์ ซึ่งมีบริการทุกวันและตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด หรือจะไปด้วยรถยนต์
ส่วนตัวก็จะยิ่งสะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ถึงปราสาทหินโบราณบ้านพลวงแล้ว 
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                          ที่มา:  กฤษนันท์  แสงมาศ  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ป้ายบอกทาง) 

        ในการส ารวจเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ไปยังปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้าน
พลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เส้นทางที่สะดวกที่สุด ดีที่สุดคือ เส้นทางจากตัวเมืองสุรินทร์ 
ถนนหลวงหมายเลข ๒๑๔  ถนนสุรินทร์ อ าเภอปราสาทและปราสาท-ช่องจอม เพราะเป็นเส้นทางที่
ปรับปรุงใหม่มี ๖ เลนช่องจราจร ลาดยางมีความกว้างสภาพดีเหมาะส าหรับใช้เป็นเส้นทางสัญจรและ
เดินทางหรือคมนาคมได้อย่างดี  ในระหว่างสองฟากถนน จะมีร้านค้า ปั้มน้ ามัน  ร้านอาหารตลอด
เส้นทาง และยังมี  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
ป้อมเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธร และต ารวจทางหลวง ตั้งอยู่เป็นระยะ ๆ ไว้คอยอ านวยความสะดวกและ
บริการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเส้นทางและความปลอดภัย 

      ประวัติความเป็นมาของบ้านพลวง บ้านพลวงเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
น้ าดื่มและน้ าใช้เพ่ือบริโภคและท าการเกษตร มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตรงที่ตั้งบ้านพลวง หนองน้ าขนาด
ใหญ่นี้จะมีพืชน้ าชนิดหนึ่งคล้ายต้นกก ชาวบ้านเรียกต้นนั้นว่า “พลวง” ซึ่งมีจ านวนมาก ชาวบ้านจึง
ตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านพลวง” ซึ่งเป็นพืชน้ าที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และมีจ านวนมากกว่าพืชน้ า
ชนิดอ่ืนๆ อีกประการหนึ่ง คือ บริเวณปราสาทหินโบราณรอบด้านทั้งสี่ทิศ มีร่องน้ าหรือคูน้ า ขนาด
กว้าง ประมาณ ๘-๙ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ –๓๐ เมตร  ด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตก  จะ
เป็นบารายล้อมทั้งสามด้าน ของปราสาทหินศิลาแลง ซึ่งขอมได้สร้างไว้ตามประวัติศาสตร์ ระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ คูน้ าจะเต็มไปด้วยพืชน้ า คือ ต้นพลวง ซึ่งเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ยืนยันได้
ว่าตั้งชื่อหมู่บ้าน ต าบล ตามชื่อของ ต้นพลวง 

การอพยพย้ายถิ่น การอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้ที่มาอยู่อาศัยในต าบลบ้านพลวงแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ กลุ่มคือ 
        กลุ่มท่ี ๑ มาจากเขตอ าเภอเมือง ซึ่งมีอาชีพในการตัดไม้ซุงของโงเลื่อยจักรีศรีสุรินทร์ 
        กลุ่มที่ ๒ คนในพ้ืนที่ เพราะเป็นทางผ่านไปมา ระหว่างเมืองสุรินทร์กับสาธารณรัฐ
กัมพูชา ทางช่องจอม เมื่อประชาชนที่ผ่านไปมา พบพ้ืนทีที่เหมาะสมกับอาชีพความเป็นอยู่ จึงตั้ง
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บ้านเรือนอาศัยมาจนถึงปัจจุบัน เดิมหมู่บ้านพลวงขึ้นอยู่กับต าบลกังแอน  ได้แยกตั้งเป็นต าบลบ้าน
พลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔  มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๑ หมู่ ปี่ ๒๕๓๘ มีหมู่บ้านเพ่ิมเป็น ๑๒ หมู่คือบ้านกุม
พะเนียง ปี ๒๕๔๔  ปี ๒๕๔๔ เพ่ิมบ้านปึลกง หมู่ ๑๓ และปี ๒๕๔๗ เพ่ิมบ้านหนองพลวงเป็นหมู่ที่ 
๑๔  ปัจจุบันต าบลบ้านพลวงมีหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๔ หมู่บ้าน  ดังนี้ 
         หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง ,หมู่ที่ ๒ บ้านพลวงใต้ ,หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาน ,หมู่ที่๔ บ้านบัลลังก์
,หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน ,หมู่ที่ ๖ บ้านโคกตะเคียน ,หมู่ที่ ๗ บ้านปังเม็ง ,หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมซอยสอง
, หมู่ที่ ๙ บ้านอ าปึลกง,หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาโสร์,หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร,หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุมพะเนียง,หมู่ที่ 
๑๓ บ้านสวายซอ,หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองพลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงได้รับการยกฐานะ
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ.๒๕๓๗ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ที่ว่าการอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ระยะทางจากตัวอ าเภอประมาณ 
๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตการรับผิดชอบการบริหารและการ
ปกครองดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลตาเบา ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศใต้  ติดต่อต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 
ปราสาทบ้านพลวง 
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ประวัติการก่อสร้างของปราสาทบ้านพลวง 
ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ 

ปราสาทบ้านพลวง ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง 
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์ ห่างจากแยกอ าเภอ
ปราสาทประมาณ ๔ กิโลเมตร ตามถนนสายสุรินทร-์
ช่องจอม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ กิโลเมตร ที่ ๓๔-
๓๕ ลักษณะของปราสาท เป็นปรางค์องค์เดียว ตั้งอยู่
บนฐานสี่เหลี่ยมด้วยศลิาแลง องค์ปรางค์สร้างด้วยศลิา
แลง หินทรายอิฐเป็นศลิปะแบบบาปวน เป็นปราสาทท่ี
มีการสลักหินประณีตและงดงามมาก แต่องค์ปรางค์
เหลือเพียงครึ่งเดียว ส่วนยอดหายไป สรา้งในสมัยบาป
วนระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ลักษณะปราสาทหิน
องค์นี้คล้ายกับปรางค์น้อยบนเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรมัย์ 
 

It is located at Ban Pluang.Amphoe Prasat:๔ 
kilometers from Amphoe Prasat crossorads 
along Surin-Chong Jom Road (Highway no.๒๑๔ 
at “๓๕”Kilometer)it was a single Pated on rang 
situated on large rectangular laterite base made 
of laterite and sandstone in Banpuan Art.This 
prang was very beautiful carved rock but its 
peak had been broken.It was built Bapuan 
Period between the ๑๖-๑๗ Century B.C. The 
structure of this Prasat was like the  Prang Nio 
on Phanom Rung mountain,Buriram Province. 

  
ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมามีขนาดเล็ก สร้างขึ้นมาด้วยหินทรายสี

ขาว ซึ่งมีฐานศิลาแลง จัตุรัสขนาด ๔x๔ เมตร ฐานศิลาแลงมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด
ประมาณ ๘x๒๓ เมตร ความเป็นไปได้ว่า มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างปราสาททั้ง ๓ องค์ สังเกตได้จาก
ฐานศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ แต่ด้วยเพราะสาเหตุ ปัจจัยส าคัญหลายอย่างเช่น ๑๑๖ สงคราม โรคระบาด 
ความแห้งแล้ง จึงต้องยกเลิกการสร้าง เพราะมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปยังที่แห่งอ่ืน เพระเภทภัย
ดังกล่าว จึงไม่สามารถท าการก่อสร้างเพ่ิมเติมให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ คงปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มีสภาพที่เห็น
และที่ส าคัญทีบ่งบอกถึงปราสาทสร้างไม่เสร็จ ก็คือ ภาพแกะสลักยังไม่เสร็จ ซึ่งภาพส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องราวของเทพปกรณัมในลัทธิไศวะนิกาย แต่มีการสลักภาพสัตว์ต่าง ๆ เช่นสลักภาพกระรอก 
กระแต และกวางป่าไว้เหนือใบระกาด้านก่อดอกพันธุ์พฤกษา ซึ่งไม่ปรากฏในปราสาทแห่งใด 
 ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทที่มีความงดงาม แม้จะมีผู้รู้สันนิษฐานว่า สร้างไม่แล้ว
เสร็จด้วยเหตุการณ์ส าคัญที่ต้องหยุด ด้วยการอพยพโยกย้าย ภัยสงคราม หรือมีผู้บดเจ็บล้มตาย เป็น
จ านวนมากเพราะโรคระบาดหรือด้วยภัยแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้เกิดความอดอยาก จึง
ต้องละทิ้งไปอยู่ที่อ่ืน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงปล่อยทิ้งให้รกร้าง ท าให้เกิดสภาพช ารุด หักพังไปตาม
ธรรมชาติของกาลเวลา จนได้มีการค้นพบซึ่งอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างมาก 

                                                           
๑๑๖ กรมศิลปกร.(๒๕๕๐).ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์.กรุงเทพฯ:อัมรานทร์พริ้นติ้งและพับลิชช่ิง.ISBN 

๙๗๘-๙๗๔-๔๒๕-๐๕๗-๕. 



๑๕๕ 
 

 ดังนั้นปราสาทบ้านพลวง จึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ. ๑๑๗๒๕๑๔-๒๕๑๖ ด้วยวิธี 
“อนัสติโลซีส” คอการรื้อมาและประกอบเป็นจิกซอว์ขึ้นใหม่  เสริมโครงและสร้างรากฐานใหม่ หิน
ส่วนไหนขาดก็เติมหินเข้าไปใหม่ให้สบูรณ์ โดยไม่ขัดกับลวดลายและศิลปะเดิมของปราสาท โดยนาย
แวนส์เรย์ ซิลเดรส์ นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา 
         ปราสาทบ้านพลวง กรมศิลปกรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น ๑๑๘  โบราณสถานในราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ และประกาศก าหนดขอบเขตที่ดิน
เล่มที่๔๙ ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา ถ้าหาก
ผู้เดินทางไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวง สถานที่พักใกลเคียงและสะดวกสบายอยู่ในตัวอ าเภอปราสาท
ก็ คือ The One Place Prasat  ตั้งอยู่ที่  ๔๒ Moo ๓ .Tambon Ban Pluang.Amphoe Prasat 
จังหวัดสุรินทร์ ราคาเริ่มต้นที่  ๕๘๑.๙๐ บาทต่อคืน,ทองเพกา โฮเต็ล สุรินทร์ในต าบลกังแอน อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๗๑๒.๕๐ บาท ต่อคืน ,Srichan Colomoon Hotel ต าบลกังแอน 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๕๐๐ บาท ต่อคืน ซึ่งเป็นที่พักอยู่ในตัวอ าเภอปราสาท และ ใน
ต าบลบ้านพลวง ที่ใกล้กับปราสาทบ้านพลวงมากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวปราสาทบ้านพลวง  ได้แก่ กิจกรรมที่ส าคัญประจ าปีของ
ชุมชนชาวบ้านช่างปี่ ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จะจัดขึ้น เป็นประเพณีปฏิบัติ
ประจ าปีของชุมชนชาวบ้านพลวงจะมีขึ้นในวันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๓ ชาวบ้านจะมารวมกันท าพิธี
บวงสรวงไหว้บรรพบุรุษ ส่วนงานที่ส าคัญและยิ่งใหญ่ของปราสาทช่างปีจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน เป็น
ประจ าทุกปีการเปิดให้ผู้ท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมปราสาทบ้านพลวงเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.คนไทยเข้าชมราคา ๑๐ บาท 
ชาวต่างประเทศราคาคนละ ๕๐ บาท เท่านั้น 

         ข้อสังเกต/สิ่งที่ค้นพบ คนไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวงมีจ านวนน้อยมากจากการ
สอบถามสถิติผู้ที่ดูแลรับผิดชอบบอกว่า แต่ละเดือนจะมีผู้เดินทางเข้ามาเที่ยวหรือมาชมปราสาท
ประมาณ ๑๐๐ กว่าคนเท่านั้น 

         ปัญหาที่พบ 
ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและกระบวนการ 

๑. ขาดความร่วมมือจากภาครัฐ 

๒. ขากการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและผู้ปกครอง ผู้น า
ท้องถิ่น 

๓. ขาดงบประมาณสนับนุนจากภาครัฐ 

                                                           
๑๑๗ เทพมนตรี ลมิปพะยอม(บรรณาธกิาร).(๒๕๕๐).เนะขแมร์ อินไทยแลนด:์หลากหลายมมุมองและ

เรื่องราวของปราสาทเขมรในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:มิวเซี่ยมบุคส์.ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๑๓-๕๗๔๖-๘. 
๑๑๘ http://isan.tiewr ussia.com/Khom_๒ 

http://isan.tiewr/


๑๕๖ 
 

สิ่งที่ควรปรับปรุงน าไปแก้ไข 
๑. มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

๒. ต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐ/และภาครัฐให้ความส าคัญ 

๓. ต้องดึงองค์กร หน่วยงานทุกหน่วยที่เก่ียวข้องมาร่วมมือ 

๔. ต้องดึงชุมชนและผู้น าหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

๕. แสงหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อจัดงานสืบสานประเพณี 
 

วัฒนธรรมของปราสาทบ้านพลวงอย่างตระหนักรู้ห่วงแหนและอนุรักษ์ 
        ประวัติของอ าเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ๑๑๙ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เดิม

เป็นท้องที่การปกครองของอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๐ ทาง
ราชการได้พิจารณาเห็นว่า อ าเภอเมืองสุรินทร์ มีขอบเขตการปกครองและพลเมืองมาก การปกครอง
ดูแลไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวก ยากต่อการที่ประชาชนจะเข้าไปติดต่อราชการ ซึ่งบางแห่งเป็น
ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เพ่ือความสะดวกในการปกครอง การป้องกันและปราบปราม โจรผู้ร้าย การให้
การให้การบริการแก่ปะชาชน ตลอดทั้งเป็นการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น อ าเภอเมืองสุรินทร์ จึง
ได้แยกท้องที่ต าบลกังแอน ต าบลไพล ต าบลตาเบา ต าบลทุ่งมน ต าบลทมอ ต าบลปรือ และต าบลบัก
ได รวม ๗ ต าบล ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอปราสาท โดยตั้งที่ว่าการอ าเภอปราสาท ณ บ้านกังแอน ต าบลกัง
แอน อันเป็นที่ตั้งอ าเภอปราสาทในปัจจุบันและต่อมากิ่งอ าเภอปราสาท ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอ
ปราสาท  
          สาเหตุที่ขนานนามว่า “อ าเภอปราสาท” นั้นก็โดยได้พิจารณาเห็นว่า เป็นท้องที่ที่มี
ปราสาทหินโบราณ ซึ่งสร้างโดยฝีมือขอมอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทบ้านพลวง  ต าบลบ้านพลวง 
ปราสาทหินบ้านปราสาท ต าบลปราสาททะนง ปราสาทหินตะคร้อ ต าบลเชื้อเพลิง เป็นต้น และต่อมา
ในปีพ.ศ.๒๕๑๘ ทางราชการได้แยกต าบลบักได ต าบลกาบเชิง ไปขึ้นต่อการปกครองกิ่งอ าเภอกาบเชิง 
และทางราชการได้ยกฐานะเป็นอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน 

แผนที่อ าเภอปราสาท 
 

 
 

 
 
 
 

                                                           
๑๑๙http://prasatstsity.blogspot.com/๒/๐/๒/๐๙/blog-post.html. 



๑๕๗ 
 

 
 
 

อ าเภอปราสาท เป็นอ าเภอที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ในสมัยของพลเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนา เป็นนายกรัฐ คนที่ ๒ ของประเทศไทย ที่ได้ชื่อว่า อ าเภอปราสาทเพราะบริเวณพ้ืนที่มี
ปราสาทโบราณอยู่เป็นจ านวนมาก จึงใช้ปราสาทเป็นเครื่องหมายแทนชื่ออ าเภอตั้ งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มาดังค าขวัญของอ าเภอที่ว่า “ ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีงามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม” 
           ซึ่งมีอาณาเขตการปกครองและเขตติดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
 ทิศใต้  มีเขตติดต่อกับอ าเภอกาบเชิงและอ าเภอพนมดงรัก 
 ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับอ าเภอล าดวนและอ าเภอสังขะ 
 ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
การแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอปราสาทส่วนภูมิภาคของอ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขต
พ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๑๘ ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

๑. ต าบลกังแอน (Kang-Aen) มี ๑๘ หมู่บ้าน 
๒. ต าบลทมอ (Thamo) มี ๑๓ หมู่บ้าน 
๓. ต าบลบ้านไพล (Phlai) มี ๑๖ หมู่บ้าน 
๔. ต าบลปรือ (Prue) มี ๑๙ หมู่บ้าน 
๕. ต าบลทุ่งมน (Thungmon) มี ๑๑ หมู่บ้าน 
๖. ต าบลตาเบา (Tabao) มี ๑๙ หมู่บ้าน 
๗. ต าบลหนองใหญ่ (Nongyai) มี ๑๗ หมู่บ้าน 
๘. ต าบลโคกยาง (Khokyang) มี ๑๘ หมู่บ้าน 
๙. ต าบลโคกสะอาด (Khoksa-at) มี ๒๐ หมู่บ้าน 
๑๐. ต าบลบ้านไทร (Bansai) มี ๙ หมู่บ้าน 
๑๑. ต าบลโชคนาสาม (Choknasam) มี ๑๔ หมู่บ้าน 
๑๒. ต าบลเชื้อเพลิง (Chueaphloeng) มี ๑๒ หมู่บ้าน 
๑๓. ต าบลปราสาททะนง (Phrasathanong) มี ๑๑ หมู่บ้าน 
๑๔. ต าบลตานี (Tani) มี ๙ หมู่บ้าน 
๑๕. ต าบลบ้านพลวง (Banphluang) มี ๑๔ หมู่บ้าน 
๑๖. ต าบลกันตวจรามวล (Kantuatramuan) มี ๘ หมู่บ้าน 
๑๗. ต าบลละมุด (Lamut) มี ๘ หมู่บ้าน 
๑๘. ต าบลประทัดบุ (Prathatbu) มี ๙ หมู่บ้าน 

๒.การเข้าถึงและเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านพลวง  



๑๕๘ 
 

         ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทหินโบราณ เป็นงานออกแบบศิลปะขอมสมัยบาปวน 
ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง  ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามเส้นทางหลวงสุรินทร์-ปราสาทและ ช่องจอม ระยะทางประมาณ ๓๓.๕ กิโลเมตร 
จากตัวเมืองสุรินทร์ บนถนนหมายเลข ๒๑๔ ตัดผ่านสี่แยกไฟแดง ถนนหลวงหมายเลข ๒๔ ถนน
มิตรภาพหรือถนนโชคชัยเดชอุดม ซึ่งเริ่มต้นจากอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปสิ้นสุดที่อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สู่ประตูอินโดจีนโดยผ่านช่องแม็ก เมื่อผ่านสี่แยกไฟแดงอ าเภอปราสาท 
มุ่งตรงไปทางทิศทิศใต้ ถนนหลวงหมายเลข ๒๑๘ อ าเภอปราสาท-ช่องจอม จะผ่านปราสาทบ้าน
พลวงก็จะมองเห็นตัวปราสาท  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากถนนหลวงประมาณ ๖๐๐ เมตร มีป้ายสี่เหลืองติด
เอาไว้ริมทาง “ปราสาทบ้านพลวง ระยะทาง ๐+๖๐๐ เมตร” 

 
เมื่อเดินเข้าไปจะมองเห็นตัวปราสาท ซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นศาสนาสถานตามคติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ (อินดู) ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ ๒ อยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๑๖๗๕ 
พระองค์ทรงใช้ประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศแด่เทพเจ้า ตัวปราสาทจะสลักรูปพระวิษณุเทพ องค์
ประธาน ซึ่งได้สูญหายไปนานแล้ว  
         ปราสาทบ้านพลวงสร้างในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-ถึงยุคต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีอายุ
ประมาณ ๑๐๐๐ ปี จ านวน ๑ องค์ ซึ่งหันหน้าประตูไปทางทิศตะวันออก สลักด้วยหินทรายสีขาว บน
ฐานศิลาแลงล้อมรอบด้วยคูน้ ารูปตัว U เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๔X๔ เมตร ฐานศิลาแลงมี
แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า มีขนาดประมาณ ๘X๒๓ เมตร  
ส าหรับเส้นทางด้านคมนาคมเพ่ือชม หรือไปทัศนศึกษา เราสามารถเดินทาง โดยใช้รถขนส่งประจ า
ทางมีทั้งบัส รถตู้  รถแท็กซี สุรินทร์-ช่องจอม ช่องจอม-สุรินทร์ ซึ่งมีบริการทุกวันและตลอดเวลา ไม่มี
วันหยุด หรือจะไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็จะยิ่งสะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ถึงปราสาทหิน
โบราณบ้านพลวงแล้ว 
         ในการส ารวจเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ไปยังปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้าน
พลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เส้นทางที่สะดวกที่สุด ดีที่สุดคือ เส้นทางจากตัวเมืองสุรินทร์ 
ถนนหลวงหมายเลข ๒๑๔  ถนนสุรินทร์ –อ าเภอปราสาทและปราสาท-ช่องจอม เพราะเป็นเส้นทางที่
ปรับปรุงใหม่มี ๖ เลนช่องจราจร ลาดยางมีความกว้างสภาพดีเหมาะส าหรับใช้เป็นเส้นทางสัญจรและ
เดินทางหรือคมนาคมได้อย่างดี  ในระหว่างสองฟากถนน จะมีร้านค้า ปั้มน้ ามัน  ร้านอาหารตลอด
เส้นทาง และยังมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานการศึกษา เช่น  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 



๑๕๙ 
 

ป้อมเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธร และต ารวจทางหลวง ตั้งอยู่เป็นระยะ ๆ ไว้คอยอ านวยความสะดวกและ
บริการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเส้นทางและความปลอดภัย 
 
 
 
ประวัติการก่อสร้างของปราสาทบ้านพลวง 

ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ 
ปราสาทบ้านพลวง ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ต าบลบ้าน
พลวง อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ห่างจาก
แยกอ าเภอปราสาทประมาณ ๔ กิโลเมตร ตาม
ถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม ทางหลวงหมายเลข 
๒๑๔ กิโลเมตร ที่ ๓๔-๓๕  
     ลักษณะของปราสาท เป็นปรางค์องค์เดียว 
ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมด้วยศิลาแลง องค์ปรางค์
สร้างด้วยศิลาแลง หินทรายอิฐเป็นศิลปะแบบ
บาปวน เป็นปราสาทที่มีการสลักหินประณีตและ
งดงามมาก แต่องค์ปรางค์เหลือเพียงครึ่งเดียว 
ส่วนยอดหายไป สร้างในสมัยบาปวนระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ลักษณะปราสาทหิน
องค์นี้คล้ายกับปรางค์น้อยบนเขาพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 

It is located at Ban Pluang.Amphoe Prasat:
๔ kilometers from Amphoe Prasat 
crossorads along Surin-Chong Jom Road 
(Highway no.๒๑๔ at “๓๕”Kilometer)it was 
a single Pated on rang situated on large 
rectangular laterite base made of laterite 
and sandstone in Banpuan Art.This prang 
was very beautiful carved rock but its 
peak had been broken.It was built Bapuan 
Period between the ๑๖-๑๗ Century B.C. 
The structure of this Prasat was like the  
Prang Nio on Phanom Rung 
mountain,Buriram Province. 

 
         ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมามีขนาดเล็ก สร้างขึ้นมาด้วยหินทรายสี
ขาว ซึ่งมีฐานศิลาแลง จัตุรัสขนาด ๔x๔เมตร ฐานศิลาแลงมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด
ประมาณ ๘x๒๓ เมตร ความเป็นไปได้ว่า มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างปราสาททั้ง ๓ องค์ สังเกตได้จาก
ฐานศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ แต่ด้วยเพราะสาเหตุ ปัจจัยส าคัญหลายอย่างเช่น ๑๒๐ สงคราม โรคระบาด 
ความแห้งแล้ง จึงต้องยกเลิกการสร้าง เพราะมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปยังที่แห่งอ่ืน เพระเภทภัย
ดังกล่าว จึงไม่สามารถท าการก่อสร้างเพ่ิมเติมให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ คงปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มีสภาพที่เห็น
และที่ส าคัญทีบ่งบอกถึงปราสาทสร้างไม่เสร็จ ก็คือ ภาพแกะสลักยังไม่เสร็จ ซึ่งภาพส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องราวของเทพปกรณัมในลัทธิไศวะนิกาย แต่มีการสลักภาพสัตว์ต่าง ๆ เช่น 

                                                           
๑๒๐ กรมศิลปกร .ประวัติศำสตร์เมืองสุรินทร์.กรุงเทพมหานคร : อัมรานทร์พริ้นติ้งและพับลิชช่ิง.ISBN 

๙๗๘-๙๗๔-๔๒๕-๐๕๗-๕. ,2550 



๑๖๐ 
 

          สลักภาพกระรอก กระแต และกวางป่าไว้เหนือใบระกาด้านก่อดอกพันธุ์พฤกษา ซึ่ง
ไม่ปรากฏในปราสาทแห่งใด ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทท่ีมีความงดงาม แม้จะมีผู้รู้สันนิษฐานว่า 
สร้างไม่แล้วเสร็จด้วยเหตุการณ์ส าคัญที่ต้องหยุด ด้วยการอพยพโยกย้าย ภัยสงคราม หรือมีผู้บดเจ็บ
ล้มตาย เป็นจ านวนมากเพราะโรคระบาดหรือด้วยภัยแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้เกิดความ
อดอยาก จึงต้องละทิ้งไปอยู่ที่อ่ืน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงปล่อยทิ้งให้รกร้าง ท าให้เกิดสภาพช ารุด 
หักพังไปตามธรรมชาติของกาลเวลา จนได้มีการค้นพบซึ่งอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างมาก 
ดังนั้นปราสาทบ้านพลวง จึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ. ๑๒๑๒๕๑๔-๒๕๑๖ ด้วยวิธี “อนัส
ซีส” คอการรื้อมาและประกอบเป็นจิกซอว์ขึ้นใหม่  เสริมโครงและสร้างรากฐานใหม่ หินส่วนไหนขาด
ก็เติมหินเข้าไปใหม่ให้สบูรณ์ โดยไม่ขัดกับลวดลายและศิลปะเดิมของปราสาท โดยนายแวนส์เรย์ ซิล
เดรส์ นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนลสหรัฐอเมริกา ปราสาทบ้านพลวง กรมศิลปกร
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น ๑๒๒  โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ และประกาศก าหนดขอบเขตที่ดินเล่มที่๔๙ ตอนที่๑๗๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อท่ี ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา 

ถ้าหากผู้เดินทางไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวง สถานที่พักใกลเคียงและสะดวกสบาย
อยู่ในตัวอ าเภอปราสาทก็คือ  The One Place Prasat  ตั้งอยู่ที่  ๔๒  Moo ๓  .Tambon Ban Pluang.Amphoe 

Prasat จังหวัดสุรินทร์ ราคาเริ่มต้นที่  ๕๘๑.๙๐ บาทต่อคืน,ทองเพกา โฮเต็ล สุรินทร์ในต าบลกังแอน 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๗๑๒.๕๐ บาท ต่อคืน ,Srichan Colomoon Hotel ต าบลกังแอน 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๕๐๐ บาท ต่อคืน ซึ่งเป็นที่พักอยู่ในตัวอ าเภอปราสาท และ ใน
ต าบลบ้านพลวง ที่ใกล้กับปราสาทบ้านพลวงมากท่ีสุด   ด้านบริษัทรถทัวร์ หากผู้เดินทางมาท่องเที่ยว
มาเป็นคณะหมู่มากเพ่ือความสะดวกสบายของท่านก็สามารถติดต่อบริษัทการท่องเที่ ยวในจังหวัด
สุรินทร์ได้ซึ่งมี บริษัทสะเร็นทราเวล(Saren Travel จ ากัด, บริษัทสุรินทร์อังกอร์(๒๐๑๒)จ ากัด Surin 
Angkor(๒๐๑๒)จ ากัด, บริษัทเมืองช้างทัวร์สุรินทร์ Mueangchang Tour Surin จ ากัด และ กิจการ
ทัวร์ Kitjakarn Tour จ ากัด ซึ่งมีเอาไว้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวให้เลือกตัดสินใจได้ตลอดเวลา 

ด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ในส่วนของข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเช่นแผ่นพับ แผนที หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่และแจกนักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับไปเที่ยวชมในสถานที่ส าคัญของปราสาทโบราณพันปีที่มีอยู่
มากมายในจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย  

๑. การท่องเที่ยวประจ าจังหวัดสุรินทร์ (ททท) 
๒ .ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

                                                           
๑๒๑ เทพมนตรี ลมิปพะยอม (บรรณาธิการ) .เนะขแมร์ อินไทยแลนด:์หลากหลายมุมมองและเร่ืองรำวของ

ปรำสำทเขมรในประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร :มิวเซี่ยมบุคส์.ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๑๓-๕๗๔๖-๘.,2550 
๑๒๒ http://isan.tiewr ussia.com/Khom_๒ 

http://isan.tiewr/


๑๖๑ 
 

๓. องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (อบจ) 
๔. วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๕. พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

นอกจากนั้น เส้นทางจากตัวเมืองสุรินทร์-อ าเภอปราสาท –ช่องจอม ก็จะมีป้ายบอกเส้นทางไป
ปราสาทเป็นระยะ และเมื่อผ่าน ๔ แยกปราสาท ตรงไปทางช่องจอม อ าเภอกาบเชิง ก็จะมองเห็นป้าย
บอก ประชาสัมพันธ์สี่เหลืองอร่ามชัดเจน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหยุดพักเพ่ือถาบภาพเป็นไว้เป็นที่
ระลึกและความทรงจ า พร้อมกับบอกระยะทางจากตัวถนนหลวงเข้าสู่ปราสาทบ้านพลวงประมาณ 
๖๐๐ gเมตร 
 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ส าคัญประจ าปีของชุมชนชาวบ้านช่างปี่ ต าบล
บ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จะจัดขึ้นเป็นประเพณีปฏิบัติประจ าปีของชุมชนชาวบ้าน
พลวงจะมีขึ้นในวันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๓ ชาวบ้านจะมารวมกันท าพิธีบวงสรวงไหว้บรรพบุรุษ ส่วนงานที่
ส าคัญและยิ่งใหญ่ของปราสาทช่างปีจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน เป็นประจ าทุกปี 
การเปิดให้ผู้ท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมปราสาทบ้านพลวงเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.คนไทยเข้าชมราคา ๑๐ บาท ชาว
ต่างประเทศราคาคนละ ๕๐ บาท เท่านั้น 

ข้อสังเกต/สิ่งที่ค้นพบ 
        คนไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวงมีจ านวนน้อยมาก จากการสอบถามสถิติผู้ที่ดูแล

รับผิดชอบบอกว่า แต่ละเดือนจะมีผู้เดินทางเข้ามาเที่ยวหรือมาชมปราสาทประมาณ  ๑๐๐ กว่าคน
เท่านั้น  

ปัญหาที่พบ 
ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและกระบวนการ 

ขาดความร่วมมือจากภาครัฐ 

ขากการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและผู้ปกครอง 
ผู้น าท้องถิ่น 
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

สิ่งที่ควรปรับปรุงน าไปแก้ไข 
มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

ต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐ/และภาครัฐให้ความส าคัญ 

ต้องดึงองค์กร หน่วยงานทุกหน่วยที่เก่ียวข้องมาร่วมมือ 

ต้องดึงชุมชนและผู้น าหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

แสงหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อจัดงานสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมของปราสาทบ้านพลวงอย่างตระหนักรู้ห่วงแหนและอนุรักษ์ 



๑๖๒ 
 

ถ้าหากผู้เดินทางไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวง สถานที่พักใกลเคียงและสะดวกสบายอยู่ในตัว
อ า เภ อ ป ร า ส า ท ก็ คื อ   The One Place Prasat  ตั้ ง อ ยู่ ที่  ๔ ๒  Moo ๓  .Tambon Ban 
Pluang.Amphoe Prasat จังหวัดสุรินทร์ ราคาเริ่มต้นที่  ๕๘๑.๙๐ บาทต่อคืน,ทองเพกา โฮเต็ล 
สุรินทร์ในต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๗๑๒.๕๐ บาท ต่อคืน ,Srichan 
Colomoon Hotel ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคา ๕๐๐ บาท ต่อคืน ซึ่งเป็นที่
พักอยู่ในตัวอ าเภอปราสาท และ ในต าบลบ้านพลวง ที่ใกล้กับปราสาทบ้านพลวงมากที่สุด 
         ๑.ร้านอาหาร๑๒๓ 
อ าเภอ ร้านอาหาร ประเภทอาหาร โทรศัพท์ 
เมืองสุรินทร ์ ภัตตาคารแป๊ะตี ๋ อาหารจีน ๐๔๔๕๑๑๖๘๒ 
 สวนอาหารงาช้าง อาหารไทย ๐๔๔๕๑๓๑๗๙ 
 โคคาซีฟู้ด อาหารทะเล-ไทย  
 ส ารับต้นเครื่อง อาหารไทย ๐๔๔๕๑๕๐๑๕ 
 เซเรเบรส อาหารไทย ๐๔๔๕๑๘๙๐๐ 
 จานทอง อาหารไทย ๐๔๔๕๑๕๕๙๙ 
 ชายน้ า อาหารไทย ๐๔๔๕๑๘๙๗๙ 
 ระเบียงน้ า อาหารไทย ๐๑๗๓๒๔๖๑๕ 
 บ้านนา อาหารไทย ๐๔๔๕๑๓๗๘๙ 
 ซุ้มหญ้าคา อาหารไทย ๐๔๔๕๒๐๓๗๘ 

         
         ๒.ร้านขายของท่ีระลกึ๑๒๔ 
 
อ าเภอ แหล่งซื้อของ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เมืองสุรินทร์ ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง ผ้าไหม 
 จักสานหวายบ้านบุทม ตะกร้าหวาย และผลิตภัณฑ์จักสานา

จากหวาย 
 ศูนย์OTOP จังหวัดสุรินทร์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน ข้าวหอม

มะลิ กุนเชียง 
 ร้านเอกอนันต์ไหมไทย เส้นไหม 
 ร้านสุรินทร์ผ้าไหม  ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน 
 ร้านเจ๊กมิ่งไหมไทย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย งาช้างแกะสลัก 
 ร้านสายไหม ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน 
 ร้านลิ้มอี่เฮียง กุนเชียง ผักกาด หมูหยอง หมูแผ่น 
 ร้านสหรส กุนเชียง ผักกาด หมูหยอง หมูแผ่น 
 ร้านเฮียงเฮียง กุนเชียง ผักกาด หมูหยอง หมูแผ่น 

                                                           
๑๒๓ คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร;์Travel Guide,ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดสรุินทร์ 

ถ.คชสาร ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร.ไมม่ีโรงพิมพ์,ไม่มีปีพ.ศ.หน้า ๔๒. 
๑๒๔ เรื่องเดียวกัน.อ้างแล้ว ,๔๒ 



๑๖๓ 
 

 ร้าน ๕ ดาว กุนเชียง ผ้าไหม 
 

สิ้นค้าหรือของทีระลึกที่ส าคัญ (Products and Souvenirs)๑๒๕ 
ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ผ้าไหมสรุินทร ์

  เป็นสินค้าส าคัญและมีช่ือเสียงของจังหวัด เพราะมี
ความประณีตในการทอผ้าไหมเส้นน้อย สามารถเลือก
ชมและหาซื้อได้ทั่วไปแทบทุกพื้นที่ หมู่บ้านที่มีความ
โดดเด่น ได้แก่ บ้านท่าสว่าง อ าเภอเมือง บ้านสวาย 
อ าเภอเมือง บ้านเขาวสินรินทร์ อ าเภอเขาวสินรินทร์
และบ้านอู่โลก ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน 

 

                       Sunrin 

  Surin Silk is and important and  favorite 
product of province due to its fine art of small 
threads (Mai Noi)weaving.The products are Ban 
Tha Sawang,Amphoe Mueang:Ban 
Sawai,Amphoe Khwao Sinarin,and Ban-
Uloak,Tambol U-loak,Amphoe Lamduan. 

ประเกือม 

   ประเกือม หรือลูกประค า มีท้ังลูกประค าเงินและทอง
ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง น ามาเป็ฯเครื่องประดับ
ของสุภาพสตรีท่าวยงามชนิดหนึ่ง สามารถเข้าเยี่ยมชม
และซื้อได้ที่บ้านเขาวสินรินทร์ บ้านโชค ต าบลเขาวสิ
นรินทร์  อ าเภอเขาวสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

Pa Kueam 

    Pa Kueam ( bead siver orhament) They  are 
both silver and gold beads in their own styles 
and can be preciously decorated as ornaments 
for both ladies and gentleman.Tourists can visit 
at Ban Khwao Sinarin;and Ban choke, Tambol 
Khwao Sinarin,Amphoe Khwao Sinarin. 

ข้าวสารหอม 

  ข้าวสารหอม คือข้าหอมมะลิอินทรีย์หรือข้าวหอมมะลิ
ปลอดสารพิษ สุรินทร์นบเป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงในเรื่อง
ของข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตแทบทุกพื้นที่ของจังหวัด
สุรินทร์ หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป    

Aromatic Rice 

    Aromatic Rice( Hom Mali Rice) The rice is 
“ Organic Hom Mali Rice”  or Non-toxic Homili 
Rice .Surin Province is wel known and famous 
for its Organic Hom Mali Rice which is cultivated 
through out the province.The rice is for sale in 
common market. 

 
 ด้านบริษัทรถทัวร์  หากผู้ เดินทางมาท่องเที่ยวมาเป็นคณะหมู่มากเพ่ือความ

สะดวกสบายของท่านก็สามารถติดต่อบริษัทการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ได้ซึ่งมี บริษัทสะเร็นทรา
เวล(Saren Travel จ ากัด, บริษัทสุรินทร์อังกอร์(๒๐๑๒)จ ากัด Surin Angkor (๒๐๑๒ )จ ากัด, บริษัท

                                                           
๑๒๕ เรื่องเดียวกัน,อ้างแล้ว,หนา้ ๒๘-๒๙. 



๑๖๔ 
 

เมืองช้างทัวร์สุรินทร์ Mueangchang Tour Surin จ ากัด และกิจการทัวร์ Kitjakarn Tour จ ากัด  
เสร็นแฮนดิคราฟแอนด์ทราวเวล,สมายคลับทัวร์,ไดมอนอังกอร์ทัวร์,และเมอร์รีควีนเป็นต้นซึ่งมีเอาไว้
บริการส าหรับนักท่องเที่ยวให้เลือกตัดสินใจได้ตลอดเวลา 

๓.โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปราสาทหินบ้านพลวงปี ๒๕๖๑ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน
และชุมชนในเขตการบริหารและการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้มีโครงการการ
จัดการส่งเสริมการท่องเทียวปราสาทหินบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ขึ้น วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑   โดยการบวงสรวงเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาท
หินบ้านพลวง เป็นประเพณีในท้องถิ่นของชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นวันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๓ ของทุกๆ ปี 

 

 
 

          โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปราสาทหินบ้านพลวงปี ๒๕๖๑  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและชุมชนในเขตการบริหารและ
การปกครององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้มีโครงการการจัดการส่งเสริมการท่องเทียว
ปราสาทหินบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ขึ้น  

        สังเกต/สิ่งที่ค้นพบ  ได้แก่ คนไปเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวงมีจ านวนน้อยมาก จาก
การสอบถามสถิติผู้ที่ดูแลรับผิดชอบบอกว่า แต่ละเดือนจะมีผู้เดินทางเข้ามาเที่ยวหรือมาชมปราสาท
ประมาณ ๑๐๐ กว่าคนเท่านั้น 
                    ข้อมูลการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว จากแผ่นพับเพ่ือการ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์การท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์
แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอม
ได้แสดงแผนที่ในคุ้งเขตของ ๔ จังหวัดอีสานใต้ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นแผนที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ 
ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามันต่างๆ 



๑๖๕ 
 

เพ่ือให้ความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็มีในส่วนของที่พักทางการท่องเที่ยวต่างๆ 
จะมีรายชื่อของโรงแรมต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั้งในนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ พร้อมกัน
นั้นก็มีหลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือให้ความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็น
ความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ เป็นต้น 
           การท่องเที่ยวที่น าเสนอ  ได้น าเสนอโปรแกรมทางการท่องเที่ยวพร้อมเส้นทางเพ่ือ
การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์โดยได้แบ่งออกเป็น  ๓ ประเภทดังนี้ วัฒนธรรมท้องถิ่น  โบราณสถาน
และหัตถกรรมพ้ืนบ้าน โดยได้ตั้งชื่อแต่ละโปรแกรมเส้นทางที่น าเสนอดังนี้ เส้นทางท่องหัตถศิลป์ถิ่น
ช้างไทย เส้นทางตามรอยอารยะธรรมขอม และเส้นทางวิถีชีวิตสุรินทร์ โดยโปรแกรมนั้นจะมีการตั้ง
เวลาและสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละโปรแกรมอย่างชัดเจนท าให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทราบเวลาที่จะ
เที่ยวชมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนและรู้ถึงก าหนดการท่องเที่ยวในล าดับต่อไปอีกด้วย ซึ่ง
ส่วนนี้ถือได้ว่าสามารถให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่
คนในพ้ืนที่สุรินทร์หรือเป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้เส้นทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็
สามารถเดินตามโปรแกรมที่น าเสนอไว้ในแผ่นพับและท าให้สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาเที่ยวได้ครบ
ทุกที่อีกด้วย 

          ส่วนที่น าเสนอเพิ่มเติม การติดต่อสื่อสาร ได้มีหลายเลขโทรศัพท์แหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆที่นักท่องเที่ยวประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวแต่ละแหล่ง เช่น หมู่บ้านตากลาง บ้านเขวาสินรินทร์ 
อบต.ตาเมียง (กลุ่มปราสาทตาเมือน) หมู่บ้านท่าสว่าง อ่างเก็บน้ าห้วยตาเกาว์ เป็นต้นนักท่องเที่ยว
สามารถสอบถามถึงการเดินทางและบริการของแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยแผนที่จั งหวัดสุรินทร์ 
นักท่องเที่ยวสามารถดูแผนที่โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และจุดที่เชื่อมโยงต่างๆใน
แผนที่ ได้แก่ ถนนหนทางแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเขตอ าเภอต่างๆใน
อาณาบริเวณจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งเหมาะและสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือ
แวะเยี่ยมเยือนด้วยตนเองหรือมาเป็นการส่วนตัวที่ไม่ได้เหมาหรือใช้บริการทัวร์หรือตัวแทนน าเที่ยว
ต่างๆ เป็นต้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกและการเข้าถึงให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่าง
ม า ก แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพอีก ทางหนึ่ง
ด้วย 
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ภาพที่    ภาพแสดงปกแผ่นพับทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

  แผ่นพับหรือสื่อชนิดนี้ได้ออกแบบด้วยการใช้เอกสารแผ่นเดียวพับเป็นสองหน้าแต่ละ
หน้ามี ๓ คอลัมน์นักท่องเที่ยวสามารถพับหรือพลิกดูได้สะดวกหน้าปกใช้ช้างและสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นไฮไลท์หน้าปกและใช้ค าว่าสุรินทร์เพื่อบอกถึงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

         ข้อมูลระยะทางระหว่างตัวเมืองสุรินทร์ถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นการบอกระยะทาง
ระหว่างศูนย์กลาง (ตัวเมืองสุรินทร์) ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดย
มีล าดับที่บอกชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและระยะทางซึ่งวัดเป็นกิโลเมตร ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ค านวณระยะทางและเวลาในการเดินทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หาก
นักท่องเที่ยวมาแบบแบ๊กแพ๊ค (Back Pack) หรือส่วนตัวเป็นครอบครัวก็สามารถเป็นข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งได้ภายในระยะเวลาในหนึ่งวันได้ 

          โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกปั๊มน้ ามันและการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  เป็น
ข้อมูลบอกล าดับที่เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ (H) โดยมีชื่อของโรงแรมหรือที่พักที่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพ่ือความสะดวกในการติดต่อหรือการสั่งจองห้องพักของ
นักท่องเที่ยว ส่วนนี้เองท าให้การติดต่อที่พักเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถ
สอบถามสถานะของห้องพักหรือการยืนยันการจองได้ทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียเที่ยวไป
ยังโรงแรมนั้นๆ ในกรณีที่ห้องถูกจองหมดแล้วเป็นต้นส่วนทางด้านร้านอาหารก็เฉกเช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามถึงสถานที่ประเภทอาหารหรือบริการต่างๆ ของร้านอาหารโดยใช้
ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษด้วย (F) ด้วยพร้อมกับนั้นก็มีหมายเลขของร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ใน
เมืองสุรินทร์อาจจะเป็นของฝากหรือสินค้าพ้ืนเมืองสุรินทร์โดยนกท่องเที่ยวสามารถสอบถามเวลา
เปิด-ปิดหรือประเภทของสินค้าต่างๆ รวมทั้งบางที่อาจจะมีการจองผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็มี ปั๊มน้ ามัน
หรือสถานที่เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก็สามารถดูได้จากจากแผนที่ท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบายใจ
แก่นักท่องเที่ยวที่สัญจรมาด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวก็สามารถดูระยะห่างหรือสถานีเชื้อเพลิงได้
เป็นการเพ่ิมความสบายใจในการเดินทางรวมถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมี
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หมายเลขของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency call ) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็
สามารถโทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินเพ่ือแจ้งความหรือแจ้งเหตุด่วนอันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยหรือยาม
ฉุกเฉินทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย โดยมีหมายเลขของสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและของโรงพยาบาลสุรินทร์ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถโทรติดต่อได้ อันเป็น
การเพ่ิมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสบายใจ
และไว้ใจได้เมื่อมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภายในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้น  

สิ่งอ านวยความสะดวกหรือส่วนเสริมที่เสนอเพิ่มเติม จากแผ่นพับเพ่ือการท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์การท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์แผ่นพับ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นด้านนั้นจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดง
แผนที่ในคุ้งเขตของ ๔ จังหวัดอีสานใต้ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นแผนที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่น
ที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามันต่างๆ เพ่ือให้ความ
สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็มีในส่วนของที่พักทางการท่องเที่ยวต่างๆ จะมีรายชื่อ
ของโรงแรมต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั้งในนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ พร้อมกันนั้นก็มีหลาย
เลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือให้ความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ได้แก่ บริการ
แพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นความสะดวกใน
แผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวใน
ดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์  เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพที่    ภาพแสดงแผนที่ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
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                 ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ .  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
      ชื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือแผนที่ขับรถท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“อีสานแหล่งเรียนรู้ อู่อารยะธรรม”  ลงในนามแผ่นพับชุด “เบิ่งอีสา ม่วนซื่น โฮแซว”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่   ภาพแสดงแผ่นที่ของแผ่นพับท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          ที่มา  :   (กฤษนันท์ แสงมาศ.  ถ่ายเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
เป็นแผนที่บอกเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงถึงกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมดรวมทั้งแสดง
ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักหรือเด่นๆ ของแต่ละจังหวัด สัญลักษณ์นั้นจะบอกสิ่งที่ต่างๆ ที่อยู่ใน
แผนที่ การสัญจร เส้นทาง วัดวาอาราม สนามบินและอ่ืนๆ นอกจากนั้นแถบทางซ้ายแวะขวามือของ
แผ่นที่ก็ได้มีชื่อรายการของที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวสามารถได้รับข้อมูลที่พักได้หาก
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละที่จริงๆ โดยมีในทุกจังหวัดและบอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญ
หากมีกรณีฉุกเฉินขึ้นหรือเพ่ือความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวนั้นเอง 
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บทท่ี ๕  
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
                   การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
โบราณจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ โดยเลือกท าการวิจัยในพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่ปราสาท ด้วยกันคือ 1.
ปราสาทภูมิโปน    ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๒. ปราสาทตาควาย   ต าบลบักได อ าเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์   3.ปราสาทบ้านไพร   ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๔. 
ปราสาทบ้านพลวง  ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
                  การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้เครื่องมือส าคัญ 
คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ การจัด
กระบวนการเพ่ือสัมภาษณ์ คณะนักวิชาการศาสนาและวัฒนธรรม ททท.  เทศบาล.  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ผู้ประกอบการค้า เป็นต้น   

 

๕.๑ สรุปผลกำรวิจัย 
                การสรุปผลการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย มีผลดังนี้  
             5.1.1 ประวัติความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวในบริบทพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ แถบอีสานใต้ ถือเป็น
แหล่งอริยธรรมขอมโบราณ เป็นศาสนสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญ ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่ถูก
สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ตามลัทธิไศวนิกาย นิกายบูชาพระศิวะ ในอดีตของอาณาจักรขอมโบราณ  ใน
พ้ืนที่การวิจัย เลือกเฉพาะพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นพ้ืนที่มี
ที่ตั้งของปราสาท ใกล้บริเวณชุมชน และเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวยังขาด การเข้าถึงข้อมูลแบบ
พ้ืนฐาน จึงเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว และสิ่งที่ส าคัญยังเป็นการลดรายได้ของชุมชนอีกด้วย  กลุ่ม
ปราสาทขอมโบราณในพ้ืนที่การวิจัย มีการสร้างปราสาทด้วยศิลาแลง มีอายุนับพันปี โดยฐานคติกา
สร้าง ได้กล่าวถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้างปราสาท รูปเคารพ ที่นับถือในสมัยก่อน และองค์ประกอบ
ส่วนต่างๆ ของปราสาทหิน (ขอม) ผู้วิจัยได้อธิบายเพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และฐานคติการ
สร้างปราสาทขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้ ในด้านคติการสร้างปราสาท จาก
ที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้กล่าวไว้ว่า  
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การสร้างสถานที่เคารพ ที่เป็นลักษณะอาคารทรงปราสาท มาจากฐานคติความเชื่อ
ของอินเดียได้กล่าวว่า เทพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ ที่เป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล 
ซึ่งอยู่บนสวรรค์ การสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจ าลองเขาพระสุเมรุ มายังโลกมนุษย์ เพ่ือเป็น
ที่สถิตของเทพเจ้า (พระศิวะ)  และมีการสร้างรูปเคารพของเทพเจ้าขึ้นมากมาย ตามลัทธิศาสนาไศวะ
นิกาย เพ่ือประดิษฐานไว้ภายในปราสาทหิน โดยตัวปราสาทมีความหมายของเขาพระสุเมรุ เช่น มี
ปราสาทประธานตรงกลาง มีปราสาทบริวารล้อมรอบ ถัดออกมามีสระน้ า และก าแพงล้อมรอบอีก
ชั้นหนึ่ง การที่ท าหลังคาปราสาทเป็นเรือนซ้อนชั้นก็หมายถึง สวรรค์ หรือ วิมานของเทพเจ้า และเป็น
ที่สถิตของเทวดา เป็นต้น ดังนั้น การสร้างปราสาทหิน ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย อาณาจักรขอม จึงถือเป็น
มรดกอันล้ าค่าของแผนดิน และเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ ตลอดถึง ต้องมีการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และถือเป็นสิ่งล้ าค่าที่นักท่องเที่ยว ทั้งใน และต่างประเทศจะให้ความสนใจ 
เข้าไปศึกษา และเที่ยวชมปราสาทแต่ละแห่ง ดังนั้นปัจจัยของการเที่ยวชมปราสาทแต่ละแห่ ง จึง
สามารถแบ่งได้ 4 ปัจจัยหลักการท่องเที่ยว ดังนี้  

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้าง
ปราสาท ลักษณะรูปแบบปราสาท  ความส าคัญของการสร้างปราสาท  วัสดุการสร้างปราสาท แผนผัง
รูปแบบ  องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของปราสาทขอม ผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ือให้ทราบถึงประวัติความ
เป็นมา และฐานคติการสร้างปราสาทขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้ 

การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์  มีก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ
ทางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ที่
เกิดขึ้นในจุดต่างๆ ตามพ้ืนที่  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดท่องเที่ยวตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ ความมีชื่อเสียงเก่ียวกับข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม 
และช้าง อาทิเช่น การมีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองช้าง การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
การมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานและส่งออกขายไปทั่วโลก การได้รับคัดเลือก
ให้ออกแบบและทอผ้าไหมส าหรับตัดเสื้อให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจ APEC นอกจากนี้สุรินทร์ยังเป็นดินแดน
ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง “อารยธรรมขอมโบราณ” มี
ปราสาทที่เก่าแก่ประมาณ ๓๘ แห่งกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ปราสาทยายเหงา  ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ อ.สังขะ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ที่ค้นพบในประเทศ
ไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท
และกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ.พนมดงรัก ตั้งอยู่ในเขตชายแดนและเป็นจุดเชื่อมต่อ ตาม
รอยเส้นทางอารยธรรมของโบราณที่ส าคัญ เป็นต้น 

คติการสร้างปราสาทแนวความคิดของพราหมณ์ในการสร้างปราสาท ปราสาทที่เห็น
และปรากฏอยู่อย่างมากมาย ได้เกิดจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ที่มีความเชื่อว่า การสร้าง
ปราสาท เป็นการจ าลองรูปจักรวาลจากสวรรค์สู่พ้ืนโลก โดยเฉพาะการย่อเอาเขาไกรลาส ซึ่งเป็น
สถานที่ประทับขององค์พระศิวะเทพ ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของจักรวาล   

ตามความหมาย ที่มาของรูปแบบและคติการสร้าง ความส าคัญของปราสาทขอม  ค า
ว่า “ปราสาท” (Prasada)  มาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต หมายถึง อาคารที่มีส่วนกลางเป็นห้อง
เรียกว่า “ห้องครรภคฤหะ” หรือ “เรือนธาตุ”  และมีหลังคาเป็นชั้นซ้อนกันหลายชั้นเรียกว่า “เรือน
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ชั้นๆ” หลังคาแต่ละชั้นนั้น เป็นการย่อส่วนของปราสาท โดยน ามาซ้อนกันในรูปของสัญลักษณ์ แทน
ความหมายของเรือนฐานันดรสูง ซึ่งให้เป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดา ดังนั้น ปราสาทจึงหมายถึง ที่
สถิต ที่อาศัย ที่อยู่หรืออาคารที่เป็นศาสนสถาน เพ่ือประดิษฐานรูปเคารพต่างๆ เพ่ือการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อที่ เป็นพิธีการทางศาสนา ไม่ใช่พระราชมณเฑียร อันเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีความแตกต่างในเรื่องของวัสดุ กล่าวคือ ปราสาทที่เป็นศาสนสถานนั้น 
สร้างด้วยวัสดุ  ที่ มั่ นคงแข็งแรงประเภทอิฐหรือหิน ส่วนพระร าชมณเฑียร ที่ ประทับของ
พระมหากษัตริย์ สร้างด้วยไม้ทั้งสิ้น 

ปราสาทขอม จึงมีความหมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นในวัฒนธรรมขอม หรือเขมรโบราณ 
เพ่ือใช้เป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพรามหณ์ ฮินดู  ส่วนค าว่า “ปราสาทขอม
ในประเทศไทย” นั้น หมายถึง อาคารทรงปราสาทในวัฒนธรรมขอม ที่พบในดินแดนไทยในปัจจุบัน 
ซึ่งดินแดนเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอม รวมทั้งบางส่วนได้มีการรับอิทธิพลทาง
ศาสนาพรามหณ์ ฮินดู   

          1.ปราสาทขอมโบราณในพื้นที่วิจัย มีดังนี้ 
              1.1 ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  

ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากซื่อภาษาเขมร ๒ ค าคือ ภูมิ ซึ่งในภาษาเขมรออกเสียงว่า
“ปูม” หมายถึงแผ่นดินหรือสถานที่ และ ปูน ซี่งออกเสียงว่า“ โปน” แปลว่า“ หลบช่อน” รวมความ
แล้วมีความหมายว่า“ ที่หลบช่อน” จากความหมายของชื่อมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติแห่งในเรื่อง“ เนียงเด๊าะทม  แปลว่า“ นางผู้มีหน้าอกใหญ่ หรือนมใหญ่” ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเป็น
พระราชธิดาของกษัตริย์ขอมหนีภัย หรือลี้ภัยมาถึงปราสาทแห่งนี้ แต่ถูกน ามาพักอาศัย ณ เมืองนี้เพ่ือ
หลบหนีภัยสงคราม ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทอิฐ ๓ หลัง เป็นศิลปะขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร 
สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๓ ถือว่าเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบอยู่ในประเทศ
ไทยปัจจุบัน 

 สภาพเศรษฐกิจ   ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ บริบทโดยรอบที่อาศัย
โดยรอบของปราสาทภูมิโปน  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท า
นา) ท าส่วน (ส่วนยากพารา) ปลูกมันสัมปะหลัง แบบผสมผสาน ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจทาง
การเกษตรที่หมุนเวียนในแต่ละปี ประกรมีรายได้จาก การท านา  น้ ายางพารา และมันส าปะหลัง ถือ
เป็นอาชีพหลัก ส่วนการท าอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ และหาของป่ามาขาย และ
รับราชการ มีสถานบริการ ประชาชน และเข้าถึงได้ ได้แก่  1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านภูมิโปน 
อบต.  2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ  อบต. 3) เทศบาลในตัวอ าเภอสังขะ 4) ข้าราชการครูใน
ท้องถิ่น 5) โรงพยาบาลในอ าเภอสังขะ  6)โรงพยาบาลในตัวอ าเภอเมือง สุรินทร์  7) สถานีอนามัย 
8) สถานต ารวจ มีสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาตามชุมชน ทั้งองค์กรที่ใช้ประกอบการค้า รับ
ซื้อข้าวเปลือก มันส าปะหลัง อ้อย ทางการเกษตร ถือเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดีมาก ในบริบทสภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 
  สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานในช่องทางส าคัญ ได้แก่ 
1.ปากต่อปาก  2.ทางเว็บไซต์ 3.แผ่นพับ (Brochures) แผ่นพับ ชื่อชุด “Amazing Thailand  
Always Amazes You” 
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         1.2 ปราสาทตาควาย สถานทีทั้งของปราสาท ที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่บริเวณช่องตา
ควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ ๑๗ ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ กาบเขิง-บ้านกรวด ที่มาของปราสาทตาควาย ตามค าบอกเล่าของชาวบ้าน
เป็นการเล่าต่อๆ กันมาว่า มีตาผู้สูงอายุสมัยก่อนได้ตามหาควายของตนเองที่เลี้ยงไว้ ควายได้มา
บริเวณแถบนี้ ได้มาพบปราสาทที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน และได้ไปบอกเล่าเพ่ือให้ผู้คนทราบ มีผู้คนได้
เข้ามาดู และท าพิธีเซ่นไหว้ปราสาท ตามความเชื่อของท้องถิ่น จากนั้นจึงเรียกตามผู้มาพบ คือ ตา
กระไบ หรือ ตาควาย นั้นเอง  มีปรากฏอีกจากที่มาของปราสาทชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้
ออกไปล่าสัตว์ในกลางคืน ปรากฏว่าได้ส่องไฟไปเห็นตาควายในตรงที่มีปราสาทพอดี จึงเดินเข้าไปดู
แต่แทนที่จะเห็นควายกลายเป็นปราสาทแห่งนี้เลย เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า“ ปราสาทตาควาย” ต่อๆ 
กันมา ปราสาทนี้ อยู่บริเวณของ“ช่องตาควาย” ในเขตหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมูบานไทยนิยมประมาณ ๕ กิโลเมตร  บริบททั่วไปของปราสาทตาควาย เป็นปราสาท
ที่ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ปรากฏมีเพียงปราสาทหลังเดียว  เป็นปราสาทที่มีประตู ทางเข้าออก ทั้ง ๔ 
ด้าน  เป็นช่องประตูที่สามารถเข้าออกได้ ศิลปะขอมแบบบายน ถือว่าเป็นศิลปะที่มีความเจริญในยุค
ขอมโบราณ ราวสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พ.ศ.๑๗๒๔ – ๑๗๖๒  ตามที่ปรากฏในปัจจุบันปราสาทตา
ควาย ยังคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไปมากกว่าที่เคยเห็นมา ในบริบททั่วไปภายในปราสาทตาควาย
มีผู้คนที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม ทั้ง ๒ ปะเทศคือ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  การสร้างถาวรวัตถุที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีดังนี้  เส้นทางเดินขึ้นเพ่ือเที่ยวชมปราสาทเป็นเส้นทางที่ได้สร้างเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากมีถนนเข้าออกสะดวก ทางขึ้นมีบันได้นาคราช ๒ ตัวสวยงามมาก  มี
พระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ด้วย  ต่อจากนั้นมีการเทพ้ืนด้วยปูนเสริมเหล็ก
เดินเท้าเข้าไปชมองค์ปราสาทตาควาย ซึ่งมีความเจริญมากกว่าแต่เดิม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
ประชาชน และคณะสงฆ์ในจังหวัดสุรินทร์ ไปร่วมบริจาค อาทิ สังกระสี  อาหารแห้ง  สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อเป็นก าลังใจแก่นายทหารที่ประจ าการ 
                   เศรษฐกิจและอาชีพ ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพการท าเกษตร (ท านา)ส่วนใหญ่ ตาม
บริบทพ้ืนที่ เป็นสองระดับคือ นาลุ่ม มักมีการท าเกษตรกรรม การท านา เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ดอน มัก
มีการท าพืชไร่ และไม้เศรษฐกิจ เช่น การปลูกย่างพารา ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกแตงโม ปลูกถั่วดิน 
เป็นต้น มีรายได้จากการเกษตรแบบหมุนเวียน ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่สมัยก่อน เมื่อ 
20 ปี ที่ผ่านมา ชาบ้านมักรอท าแต่นา อย่างเดียว แต่สมัยปัจจุบันมีการผสมผสาน และได้น าพืช
เศรษฐกิจเข้ามา จึงเกิดเป็น บริเวณท่ีมีเศรษฐกิจที่งอกงามมาก 

             1.3 ปราสาทบ้านไพล สถานที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ต าบลเชือเพลิง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์-ช่องจอม ประมาณ ๖ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตรงบ้านแสรโบราณ
เข้าไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปภายในวัดปราสาทพรหมคุณ หมู่ 
๖ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บริเวณของที่ตั้งปราสาทบ้านไพล วัดปราสาทพรหม
คุณ ท่านสามารถจอดรถของท่านไว้ในบริเวณวัดแล้วเข้าเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ได้เลย   ประวัติของ
ปราสาท ตรงประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท ได้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประวัติปราสาทแห่งนี้โดยย่อว่า ปราสาทบ้านไพลประกอบด้วยปราสาทอิฐ ๓ หลัง กรอบประตูและ
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ทับหลังสร้างจากหินทรายจ าหลักเป็นลวดลายต่าง ๆ มีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก มีอายุราว 
พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๖๕๐ เพ่ิมภายในปราสาทองประดิษฐานศิวลึง สภาพทั่วไปของปราสาท ประกอบด้วย
ปราสาทอิฐ หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ตัวปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันท้ัง ๓ หลัง ดังนี้ 
๑) ปราสาท อิฐหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุด มีแผนผัง เป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาว 
ประมาณ ๔ คูณ ๔ เมตร มีประตู เข้าหรือ ออกทาง ต้านหน้าเพียงประตูเดียว ๒) ปราสาทอิฐหลังที่ 
๒ อยู่ถัดจากปราสาทอีกหลังมาทาง ทิศใต้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาวประมาณ ๔ 
คูณ ๔ เมตร มีประตูเข้าหรือ ออกทางด้าน หน้าเพียงประตูเดียว เช่นเดียวกันกับหลังที่หนึ่ง  ๓) 
ปราสาทอิฐ หลังที่ ๓  ปัจจุบันไม่ปรากฏตัวปราสาทให้ได้เห็นเพราะได้พังทลายลงจนหมดแล้ว 
คงเหลือเพียงฐานและเสาด้านข้างของกรอบประตูสองข้างเท่านั้น จากสภาพของตัวปราสาทที่ได้เห็น
ในวันที่ผู้วิจัยลงส ารวจและเก็บข้อมูลนี้ได้เห็นร่องรอยการบูรณะซ่อมแซมอยู่บ้างโดยการน าเอาก้อน
อิฐมาก่อและสอปูนบางสวนในตัวปราสาทเพ่ือรักษาตัวปราสาทบางส่วนมิให้พังลงมา 

          สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง เป็นที่
ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้านเสม็ด และหนอง 
คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ดังนี้  ที่ราบ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมัก
มีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการ
รับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้าง
เกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ 
นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พ้ืนบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายใน
เมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตร
อินทรีย์   

           1.4 ปราสาทบ้านพลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จงหวด
สุรินทร์ อยู่หางจาก ที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ 
สุรินทร์-จอม ประมาณ ๔ กิโลเมตร ถึงบ้านพลวง ทางแยกซ้ายมือเข้าไปตามถนนคอนกรตอก 
ประมาณ ๖๐ เมตร ก็เขาถึงปราสาท ก่อน เขาชมปราสาทท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม ชาวไทยคนละ 
๑๐ บาท ส่วนชาวต่างชาติคน ละ ๕๐ บาท ปราสาทแห่งนี้ เปิดให้เข้าเยี่ยม  ขมได้ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐น. - ๑๘.๐๐ น. ทกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประวัติของปราสาท ปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้
สร้างขึ้นตามแบบศิลปกรรมของแบบปาปวน ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๖ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๗ 
เนื่องจากบริเวณหน้าบันมีภาพสลักรูปสัตว์ต่าง ๆ เซ่น รูปกระรอก รูปลิง รูปม้า รูปจรเข้ เป็นต้น 
รวมทั้งลักษณะของทับหลังที่ท่อนพวงมาลัย  เป็นต้น ล้วนเป็นลักษณะของศิลปกรรมขอมในวง
ระยะเวลาดังกล่าวทั้งสิ้น กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนทึ่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ 
ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้าที่ ๕ (ฉบับพิเศษ) ก าหนดพ้ืนที่โบราณสถานบ้าน
พลวง ประมาณ ๕ ไร่ งาน ๒ ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ กรมศิลปากรร่วมกับนายชิลเดรส อาร์ 
แวนข์ (chiLdresS Rvace) นักวิชาการชาวอเมริกาได้ท าการขุดแต่งและบูรณะปราสาทหินบ้านหลวง
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โดยวิธีอนัสติโลซิส คือ การขุดค้นหาก้อนหินที่ทลายลงของตัวปราสาทที่ตกหล่นจมอยู่ใต้ดิน แล้วรื้อ
ตัวปราสาทลงจนถึงฐานรากและน าหินต่างๆ เรียงประกอบขึ้นใหม่ดังเดิมส าหรับชิ้นส่วนหลังคา
ปราสาทหาชิ้นส่วนไม่พบจึงได้เปิดโล่งไว้ดังที่เห็นอยู่ใบปัจจุบัน ในการขุดแต่งครั้งนี้ ได้พบโบราณวัตถุ
จ านวนมาก เช่น เครื่องถ้วยศิลปะขอมโบราณ 

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง เป็นที่
ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้านเสม็ด และหนอง 
คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ดังนี้  ที่ราบ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมัก
มีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการ
รับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้าง
เกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ 
นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พ้ืนบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายใน
เมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตร
อินทรีย์ 

          ลักษณะการท่องเที่ยว มีความหมายที่มีคุณค่า ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ดังนี้ 
คือ ทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถโน้มน้าวหรือดึงดูดใจให้เกิดความน่าสนใจ
ปรารถนาที่จะไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นส าคัญ สถานที่นั้น 
ต้องเป็นจุดที่น่าสนใจและมักนิยมมาเที่ยวกันตามประเภทใหญ่ๆ คือ 
              ๑. สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural  Attraction Factors) ได้แก่
ความงามทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนในพ้ืนที่นั้น เช่น ทะเล หาดทรายขาว สภาพป่า 
สัตว์ป่านานพันธ์  
                  ๒. สิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical  and  Cultural 
Attraction  Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มาเยือน ในพ้ืนที่นั้น เช่น วัด วัง
พระราชา เมืองโบราณ โบราณวัตถุ สิ่งทักทอ เช่น หวาย  ไม้  ผ้า  หรือเครื่องทอง ต่างๆ เป็นต้น และ
ได้หมายรวมไปทั้ง กิจกรรมต่างๆด้วย เช่น การกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล ผลไม้ อาหาร  ผ้าไหม 
ต่างๆ  
                  3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือท า
ให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ที่ส าคัญคือ ที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็น แบบ โรงแรม  รี
สอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์  รองลงมา คือ การบริการ และการบริโภคที่จะต้องมีร้านอาหารบริการ
ส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 
                 4. การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง  การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมี
การคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสะดวก ปัจจัยในการเลือกการท่องเที่ยวของแต่
ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะรับจากการท่องเที่ยว 
โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวบางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายใน
เรื่องของที่พักและอาหาร เป็นต้น   
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                  ข้อมูลพ้ืนฐานของโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมในเขต จังหวัดสุรินทร์ ขั้นพ้ืนฐาน มี
ดังนี้  
                  การส ารวจพ้ืนที่ปราสาทและการลงเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับพ้ืนที่โบราณ  ข้อมูล
พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ ที่ตั้งปราสาท ในปัจจุบันพบว่า บ้างปราสาทที่ลงส ารวจมีการ
พัฒนาในด้านต่างๆขึ้นในรอบปี เกิดขึ้นหลายด้าน และบ้างปราสาทที่ลงส ารวจพ้ืนที่โดยรอบก็ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลของโบราณสถานแบบพ้ืนฐาน อาคารสถานที่ให้ข้อมูล 
ห้องน้ า  ร้านค้าสวัสดีการ ถนนทางเข้าชมปราสาท เป็นต้น จากการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวในบ้างพ้ืนที่มี
ความแตกต่างกันมาทั้งการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
                   5.1.2  สารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
                    1. ที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว มีข้อมูลบอก โดยมีชื่อของโรงแรม ที่พักที่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพ่ือความสะดวกในการติดต่อหรือการสั่งจองห้องพักของ
นักท่องเที่ยว ส่วนนี้เองท าให้การติดต่อที่พักเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถ
สอบถามสถานะของห้องพัก หรือ การยืนยันการจองได้ทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียเที่ยว
ไปยังโรงแรมนั้นๆในกรณีที่ห้องถูกจองหมดแล้วเป็นต้นส่วนทางด้านร้านอาหารก็เฉกเช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามถึงสถานที่ประเภทอาหารหรือบริการต่างๆของร้านอาหารโดยใช้ชื่อ
อักษรย่อภาษาอังกฤษด้วย (F) ด้วยพร้อมกับนั้นก็มีหมายเลขของร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในเมือง
สุรินทร์อาจจะเป็นของฝากหรือสินค้าพ้ืนเมืองสุรินทร์โดยนกท่องเที่ยวสามารถสอบถามเวลาเปิด-ปิด
หรือประเภทของสินค้าต่างๆรวมทั้งบางที่อาจจะมีการจองผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็มีปั๊มน้ ามันหรือสถานที่
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก็สามารถดูได้จากจากแผนที่ท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบายใจแก่
นักท่องเที่ยวที่สัญจรมาด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวก็สามารถดูระยะห่างหรือสถานีเชื้อเพลิงได้เป็น
การเพ่ิมความสบายใจในการเดินทางรวมถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมี
หมายเลขของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency call) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็
สามารถโทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินเพ่ือแจ้งความหรือแจ้งเหตุด่วนอันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยหรือยาม
ฉุกเฉินทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยโดยมีหมายเลขของสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและของโรงพยาบาลสุรินทร์ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถโทรติดต่อได้ เป็นการ
เพ่ิมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสบายใจและ
ไว้ใจได้เมื่อมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสุรินทร์ ที่พักที่เป็นที่พักหลักของนักเท่ียว
ที่มาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนมากจะพักที่  ๑.โรงแรมทองธารินทร์ ๒.โรงแรมมณีโรจณ์ ๓.โรงแรม
สุรินทร์มาเจสติก ๔.โรงแรมมาตินา  ๕.สวนป่ารีสอร์ท ๖.โรงแรมเกษมกาเด้น ๗.ดิออคิดเรสซิเดนซ์ ๘.
ฟอจูนแมนชั่น ๙.โรงแรมเพชรเกษม ๑๐.โรงแรมวันฟู 

๒.ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว  ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวในสุรินทร์นี้ 
ส่วนมากมีแบบร้านทั่วไปที่สามารถนั่ง รับประทานหรือซื้อหาทั่วไปจากตลาดไนท์ ได้ ถือว่ามีหลาย
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ทางเลือกให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับบริการได้ โดยร้านอาหารส่วนมากที่คนทั่วไปนิยม
รับประทาน รีสอร์ทหรือโรงแรมไปเลยก็ได้  ร้านอาหารโดยทั่วไปของสุรินทร์ ได้แก่  
๑.เซเลเบรด ๒.มะเซิล ๓.ร้านอาหารส่วนป่า ๔.แม่พิมพ์ปลาเผา ๕.กรีนเทอเรสซ์ ๖.ร้านคิดถึงเบเกอรี่ 
๗.อ.กุ้งเผา ๘.ระเบียงน้ า ๙.ชายน้ า  10.ร้านอาหารเป่าปาก         
         ๓. ร้านขายของที่ระลึก  เนื่องจากสุรินทร์เป็นเมืองมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จึงมีสินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นของฝากท่ีนักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายใช้สอยเพ่ือนิยมซื้อหาเมื่อมาเยือน โดย
สินค้าที่น าเสนอ ได้แก่ ผ้าไหม ประเกือม ผักกาดหวาน และข้าวสาร เครื่องจักรสาน สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ 
และหลังจากนั้นก็เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ผ้าไหมต้นแบบ อันเป็นแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสียงของสุรินทร์ ซึ่ง
จัดตั้งโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อนพร้อมกับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านผ้าไหมจบครบกระบวนการ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเกือบสามร้อยปี หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปเที่ยวชมก็มีเบอร์
โทรศัพท์เพ่ือการติดต่อเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวแผ่นพับจึงได้ออกแบบมาลักษณะท านองเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์และชี้แนะน าให้รู้แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีการพัฒนา
ลวดลายสีสันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าหลายชนิด 
เช่น ผ้าคลุมไหล ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล กระเป๋าผ้าและอ่ืนๆ จัดจ าหน่ายในราคาย่อมเยาและในแผ่นพับ
นั้นได้บอกสถานที่ของแหล่งท่องเที่ยวและระยะทางจากแหล่งท่องเที่ยวถึงตัวเมืองเป็นต้น 
โดยร้านขายของที่ระลึกที่ข้ึนชื่อของสุรินทร์ได้แก่ ๑.ร้านของฝากห้าดาว ๒.ร้านเอกอนนันต์ไหมไทย 
๓.ร้านขายของที่ระลึกพ้ืนเมือง ๔.ร้านกุนเชียงห้าดาว  ๕.สุรินทร์ไหมไทย ๖.กรีนเอ้าเลทสุรินทร์ 
๗.ซินเฮงของฝากเมืองสุรินทร์ 

 ๔. สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  จากการเดินทางท่องเที่ยวของ เป็น
สถานที่ ท่องเที่ ยวกลุ่มอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัดสุรินทร์ บริการแผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดงให้เห็น สิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวได้กล่าวแล้วข้างต้น แสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ าที่นั่งพักผ่อน หอพระในการกราบไหว้ หรือแม่ แต่บริการเที่ยวชมที่
โรงเรียนจัดท า เช่น มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น แต่ยังไม่เกิดเป็นกิจจะลักษณะเท่าใดนัก พร้อมกันนั้นก็มี
หลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้ง
เหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยว
ทั้งสิ้น  เป็นต้น 
          ๕. สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว 1.มีการบอกเล่าปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ผู้มา
เยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวรับรู้มากที่สุดส าหรับคนในท้องถิ่นหรือจากการบอกกล่าวที่เขาเล่าลือกัน
โดยเหตุการณ์นั้นเป็นการประจักษ์โดยสายตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในลักษณะของการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม และรวมไปทั้งการจัดแสงสีเสียงต านาน หรือ การเล่าขานต านานท้องถิ่น ของชาว
เขมร เมืองสุรินทร์  มีการจัดงานกิจกรรมเสียงสีเสียงขึ้นทุกปี  ท าให้ผู้คนในละแวกใกล้หรือไกลบ้านได้
รู้จักงานแสดงอันนี้ และได้แวะมาเที่ยวชมหรือเยี่ยมเยือนกันเป็นประจ าทุกปี ท าให้นักท่องเที่ยวและ
ชาวบ้านได้รู้จักดีมากข้ึน เนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและท่ีเที่ยวหลักๆ  
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๒. ทางเว็บไซต์  ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการของจังหวัดสุรินทร์ ได้น าภาพและประวัติของปราสาทภูมิโปน 
ออกมาเผยแพร่ทางสื่อออกไลท์หรือทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเฟสบุค เว็บเพจ บล็อก และส่วนของ
เอกชนส่วนมากก็จะเป็นบริษัทที่ท าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เหล่านี้หรือบริษัททัวร์ต่างๆ จึง
ท าให้การเข้าถึงการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงและอ่านได้เพ่ือ
หาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของภูมิโปนได้ เพ่ือหาสารสนเทศ ได้ ประวัติศาสตร์ การ
เข้าถึงการเดินทางหรือเส้นทางด้วย 3.แผ่นพับ (Brochures)  ชื่อชุด “Amazing Thailand  Always 
Amazes You” เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นแผ่นพับที่จัดท าโดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยส านักงานจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นแผ่นพับที่เน้นการน าเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้หัวเรื่องว่า “แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุรินทร์” โดยแผ่น
พับจะมีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทรวมได้ด้วยกัน โดยมิได้แบ่งออกเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน  เนื่องจากว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยพ้ืนที่การท่องเที่ยวมิได้ลง
น้ าหนักไปยังแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นพิเศษ 

แผนที่จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถดูแผนที่โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุรินทร์และจุดที่เชื่อมโยงต่างๆในแผนที่ ได้แก่ ถนนหนทาง แหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเขตอ าเภอต่างๆ ในอาณาบริเวณจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งเหมาะและ
สะดวกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือแวะเยี่ยมเยือนด้วยตนเองหรือมาเป็นการส่วนตัวที่
ไม่ได้เหมาหรือใช้บริการทัวร์หรือตัวแทนน าเที่ยวต่างๆ เป็นต้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกและการ
เข้าถึงให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย แผ่น
พับหรือสื่อชนิดนี้ได้ออกแบบด้วยการใช้เอกสารแผ่นเดียวพับเป็นสองหน้าแต่ละหน้ามี ๓ คอลัมน์
นักท่องเที่ยวสามารถพับหรือพลิกดูได้สะดวกหน้าปกใช้ช้างและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไฮไลท์หน้าปก
และใช้ค าว่าสุรินทร์เพื่อบอกถึงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
                   พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เช่น การท าเครื่องเงิน การทอผ้าไหม ลูกประค าและได้ขึ้นชื่อว่า
เป็นเมืองที่มีปราสาทขอมมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดสุรินทร์
ส่วนมากประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เช่น หัตถกรรมเครื่องเงิน การทอผ้าแบบเขมร
โบราณและอ่ืนๆ และแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนชาวกวยเลี้ยงช้างท าให้เกิดการท่องเที่ยวแนววัฒนธรรม
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การเลี้ยงช้างและพร้อมกันนั้นก็จะน ามาซึ่งแหล่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวก็คือที่พักทางการท่องเที่ยวก็มีการพักแบบบ้านๆ หรือโฮมสเตย์ต่างๆ เพ่ือให้ได้สัมผัสวิถีชีวิต
ของชนพื้นเมืองสุรินทร์และสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ได้น าเสนอในแผ่นพับทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ชุด “เที่ยวตามอารยะธรรมขอมนครชัยบุรินทร์” มี ๓ อย่างด้วยกันได้แก่ 

แหล่งเรียนรู้โอทอปพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้พ้ืนเมืองส่วนมากเน้น
ไปที่แหล่งหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองสุรินทร์หรือที่เก่ียวกับการหัตกรรมท้องถิ่นซึ่งสื่อได้
น าเสนอไว้ถึง ๔ ที่หลักๆ ได้แก่  

          ๑. หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมาบ้านท่าสว่าง ซึ่งได้น าเสนอเกี่ยวกับความ 
อัศจรรย์ของผ้าไหมยกทองแบบโบราณ มีจุดเด่นของการประชาสัมพันธ์คือการน าเสนอเทคนิคและ
วิธีการทอผ้าแบบเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและการสร้างลายผ้าแบบราชส านักมีการผสมผสานกับท าให้เกิด
ความอัศจรรย์และงดงามยิ่ง มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยน าเสนอในแบบผ้าไหมที่ใช้จ านวนตะกรอ
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ที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ใช้คนทอถึง ๔ คนและเป็นผ้ายกทองด้วยเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และพ้ืนฟูผ้า
ราชส านักโบราณเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผ้าทอมือได้โด่งดังไปทั่วโลกด้วย 

๒. หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม  ซึ่งหมู่บ้านที่ดังด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมีชื่อด้วย 
ลวดลายดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ให้เกิดความสวยงามและแข็งแรง  เช่น ตะกร้าหวาย 
ภาชนะต่างๆ ที่ท าจากหวายซึ่งเป็นหวายพ้ืนบ้านของบ้านบุทมและได้รับมาตรฐานจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อันเป็นการน าเสนอเครื่องหัตถกรรมพ้ืนบ้านแบบเครื่องจักสานของ
ชาวบ้านบุทมที่ได้มาตรฐานและเป็นลายเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ 
                  ๓. หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านเขวาสินรินทร์เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรม
เครื่องเงิน(ประค า) มีการผลิตลูกประค าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน อันได้รับการสืบทอดจากบรรพ
บุรุษขอมโบราณมีลายต่างๆ ให้เลือกชม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากไม่ไกลจากเมืองมาก
นักและสื่อโบชัวร์เองก็มีเบอร์ของแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือความสะดวกแก่การติดต่อ
สอบถามและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นต้น  

     ๔. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม   แผ่นพับได้บอกถึงสถานท่ีในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งห่างออกไปทางสายสังขะหรือทางทิศตะวันออกของเมืองสุรินทร์ อันเป็นสถานที่ตั้ง ระยะห่างจาก
ตัวเมือง กิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่างๆ และมีการท า
หัตถกรรมด้านเครื่องจักสานเสริมอีกนอกเหนือจากการทอผ้าซึ่งเป็นหัตถกรรมพ้ืนเมืองของชาว
สุรินทร์ 

      เทศกาลงานประเพณี การท่องเที่ยวทางเทศกาลหรืองานประเพณีนั้นในแผ่นพับเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์นครชัยบุรินทร์นั้นได้มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวไว้ 5 ด้วยกันดังนี้  

     ๑.งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทรมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ 
สนามกีฬาศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์และมีจัดประกวดโต๊ะอาหารของช้าง ขบวนแห่งช้าง เลี้ยงอาหารช้าง 
ประกวดธิดาช้างซึ่งได้โปรโมทว่าเป็นจัดเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานมีการแสดงช้างและ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่างๆ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท าสื่อการ
ประชาสัมพันธ์และได้บอกถึงสถานที่จัดงานและเบอร์โทรศัพท์หากต้องการติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านงานกาชาดและงานช้างจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการบอกข้อมูลพื้นฐานโดยคร่าวเพ่ือให้
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยเป็นต้น  

       ๒. งานข้าวหอมมะลิและมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ได้บอกถึงสถานที่จัดงานของมกราคม
ของทุกปีและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมากมายการประกวดผ้าไหมและ
การแสดงบู๊ท (Boots) ของส่วนราชการต่างๆ  

       ๓.  งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทงได้บอกสถานที่และช่วงของ
การจัดงานคือ ณ ปราสาทศีขรภูมิในสัปดาที่สามของเดือนพฤศจิกายนมีการแสดงแสงสีเสียง จ าลอง
แนววิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองสุรินทร์ ของลาว เขมร ส่วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านการประกวด
นางนพมาศหรืองานลอยกระทงมีประกวดขบวนแห่ลอยกระทงนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้จาก
ส านักงานอ าเภอศีขรภูมิโดยมีหมายเลขเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถามเพ่ือการมาเที่ยวชมงาน
อีกด้วย  
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 ๔.  เทศกาลงานปลาไหล ได้บอกถึงสถานที่จัดงานคือ ณ อ าเภอชุมพลบุรีในช่วงสัป
ดาที่สามของเดือนธันวาคมหรือท้ายปีนั้นเองก่อนเทศกาลปีใหม่ หลังจากท่ีประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวข้าว
หรือท านาเสร็จ ช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเกษตรกรก็จะน ามาเป็นอาหารเพ่ือรับประทานจนเกิดเป็น
เทศกาลหรืองานประเพณีขึ้นมาเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวต้องการมาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เทศบาลชุมพลบุรี  
        ๕.  ประเพณีการบวชแห่นาคช้าง มีการบอกถึงวัดที่จัดคือราวๆ เดือนหกของทุกปีที่
วัดแจ้งบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการแห่ขบวนนาคช้างตามล าน้ ามูลอย่างเอิกเริก
ตามล าน้ ามูล กิจกรรมต่างๆ คือ พิธีโกนผมและอ่ืนๆ อีก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามาถติดต่อขอ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ที่ที่ว่าการอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมีหมายเลข
ติดต่ออีกด้วย 
          โฮมสเตย์วิถีชีวิต จุดเน้นของการประชาสัมพันธ์นั้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชาวกวยหรือกลุ่มชาติพันธุ์กวย ซึ่งชาวกวยจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เลี้ยงช้างและมีแนววิถี
ชีวิตเกี่ยวพันระหว่างคนกับช้างสุรินทร์จะมีการท่องเที่ยวที่ดังมากเกี่ยวกับเรื่องช้างหรือแนวการ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการแนะน าการท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้คนได้ไปสัมผัสกับ
แนววิถีชีวิตของชาวกวยหรือชาวส่วยเลี้ยงช้างบ้านตากลางได้พบปะหมอช้างที่เคยคล้องช้างท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์โดยตรงในการเข้าไปชื่นชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวกวยเลี้ยงช้าง
บ้านตากลางของจังหวัดสุรินทร์ ได้สัมผัสรับรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองอันเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของ
การท่องเที่ยวและพักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) และสามารถรับชมศูนย์คชศาสตร์ ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือบ้านตากลางอีกด้วยเพ่ือความสะดวกและถ่ายทอดความรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ
โดยทั่วไปที่ได้มาเยี่ยมเยือนหรือรับชม พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยศูนย์คชศึกษา ได้แก่ การ
แสดงของช้าง การชมช้างเล่นน้ า การขี่ช้างชมธรรมชาติ การคล้องช้าง การไหว้ผีประก า ซึ่งถือเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับช้างเป็นอย่างดีและในแผ่นพับเองก็มีสถานที่ติดต่อและหมายเลข
โทรศัพท์เพ่ือการติดต่อสอบถามเมื่อเราต้องการไปเยี่ยมชมเป็นต้น 
 
                 5.1.3 พัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์ 

       ข้อมูลทั่วไปขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพ่ือความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม ยังไม่มี ที่มีความ
หลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้งเสีย
ค่าบริการ จัดท าขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ิมเติมได้ และข้อมูลด้าน
อ่ืนๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่น
พับ และข้อมูลการเข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพ่ิมเติมในสถานที่ชุมชน มี



๑๘๐ 
 

ฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้า
ศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่ครอบคลุมในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น  ปราสาทตาควาย 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม 
เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทย 
และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พ้ืนที่ได้ รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้ า 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการน าเสนอในพ้ืนที่
นี้คือ แผ่นพับ ที่สามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจ าปี การให้ความส าคัญของ
ระหว่าง 2 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส าคัญ ตลอดถึง เพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่อยู่แถบ
บริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เป็นต้น  

ดังนั้นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้า และนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่ม 
ได้ให้การสัมภาษณ์ โดยสรุปว่า แผ่นพับถือเป็นความส าคัญ เพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน ที่
จ าเป็นและส าคัญมาก เมื่อมีการพัฒนาในรูปแบบเชิงการท่องเที่ยว และภาวการณ์พัฒนาชุมชนขั้น
พ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในอินเตอร์เน็ต เว็ป เอกสารอ่ืนๆ เพราะดึงดูด
นักเที่ยวทั้งมรชุมชนเอง และนอกพ้ืนที่ให้เข้ามาเที่ยวได้ ดังนั้น แผ่นพับตามพ้ืนที่การวิจัย 4 พื้นที่ จึง
มีความจ าเป็น และส าคัญมาก  

         กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้
ในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้จากปราสาทขอมตามพ้ืนที่ 2.ช่วยส่งเสริม เพ่ือพัฒนา เด็ก 
เยาวชน ผู้สนใจ ในการน าเสนอข้อมูล พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่
ส าคัญ ที่มีการจัดงานประจ าปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิดแนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล  
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พ้ืนจัดการแสดงในเวทีที่ส าคัญ
เพ่ือโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้ให้
น่าสนใจตามพ้ืนที่ เป็นต้น  

        ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ยังขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล และการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด การสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น  
 
5.2  อภิปรายผล  

การศึกษาเรื่อง   การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ ดังนี้  

        5.3.1 การพัฒนาระบบ GPS  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
โบราณ จังหวัดสุรินทร์   
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               1.กระบวนการสร้างศักยภาพชุมชนที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  

จากการศึกษาพบว่า ในระดับการส่งเสริมทางด้านศักยภาพของชุมชน อาทิ การ
พัฒนาทักษาภาษาเด็กและเยาวชนผู้สนใจ น้อยมาก เพราะผู้ที่เข้าศึกษา เที่ยวชมปราสาทของโบราณ 
จากการสัมภาษณ์ นายชิน ราชัน (ทหารกองประจ าการปราสาทตาควาย) ได้กล่าวว่า ปราสาทแถบนี้
มีความน่าสนใจมาก และมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ผู้ที่มาเที่ยวมักไม่รู้ถึงประวัติ ทั้งคติการสร้าง
ปราสาท และวัตถุประสงค์การสร้างปราสาท ดังนั้นเมื่อไม่มีผู้แนะน า บอกกล่าวที่มาจาก
ประวัติศาสตร์จริงๆ จะไม่เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร นี้จึงเป็นจุดที่ส าคัญมากในพ้ืนที่
ปราสาท ที่ควรให้ความส าคัญ กับเด็ก เยาวชน ชุมชนเองต้องเป็นผู้ช่วยโปรโมท ดูแล และส่งเสริมเอง 
สอดคล้องกับ ทาง นางธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ๑๒๖  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์     ได้กล่าวว่า  พ้ืนฐานการท่องเที่ยวตามพ้ืนที่ดังกล่าว สิ่งที่ส าคัญคือ 
เด็ก เยาวชน หรือ คนที่อาศัยในพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวนั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ขั้นพ้ืนฐาน มา
เป็นอันดับแรก  เพ่ือให้ผู้ที่เข้าเที่ยวชม ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และความส าคัญของการสร้าง
ปราสาท ตลอดถึง เพ่ิมเติม ประเพณีประจ าปีที่มีขึ้นในปราสาท แต่ละแห่ง เพ่ือให้ผู้เที่ยวชมได้ทราบ
ข้อมูลเพ่ิมเพ่ิม และสอดคล้องกับประชาชน ที่ได้ให้การสัมภาษณ์ คือ นายทศ แม้นผล  (ผู้น าชุมชน
ปราสาท) ได้กล่าวย าอีกว่า เมื่อมีคนมาเที่ยวชมปราสาท โดยมาก พ้ืนที่น้อยๆแบบนี้มักไม่มีวิทยากร 
หรือ ไกด์ เด็ก เยาวชน ตามแต่ละพ้ืนที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลว่า ชุมชนแถบนี้มีอะไรบ้างและมีฐานการเรียนรู้
ที่ส าคัญ ทั้งเป็นแหล่งธรรมชาติ โดยรอบ หรือ แม้นแต่ผลิตพันธ์ชุมชน ศูนย์บริการต่างๆ ก็ไม่มีผู้สาน
ต่อ หรือ พยายามหาความรู้เพ่ือที่จะสร้างความโดดเด่นในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กระบวนการสร้าง
ศักยภาพชุมชนที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จึงมีความจ าเป็น ใน
ระดับต้นๆ เพ่ือเป็นแกนน าของชุมชน และสามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้าง
ความประจ าใจ และรับรู้ข่าวสาร ชุมชนในด้านอ่ืนๆ ด้วย 

จากการสัมภาษณ์ กลุ่มชุมชน ในด้านกระบวนการสร้างศักยภาพชุมชนที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จากค ากล่าวของ นางวราลี จันทรเขต๑๒๗ (พิธีกร
งานประจ าปีที่เกิดขึ้นของปราสาทขอมโบราณ) ได้กล่าวว่า พ้ืนฐานของชุมชน ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ว่าตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมช่วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น การสร้างอัต
ลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตพันธ์ชุมชน การน าวัฒนธรรมประเพณีแบบดั่งเดิม โบราณที่เคยมีมาแต่อดีต
ตามพ้ืนที่ น ามาแสดงให้เกิดความน่าสนใจ และติดตาม น ามารวบรวมและเสนอมา เพ่ือเป็นการ
สร้างอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครให้เป็นจุดดึงดูด ของนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นกระบวนการสร้างศักยภาพ
ชุมชนที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ จึงมีความจ าเป็นมาก ที่จะต้อง
พัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เป็นอันดังแรกๆ เพื่อ
การพัฒนาต่อยอดอย่างอ่ืนต่อไปได้ อย่างเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับ นาย อิสระ ศาตรา (รองผู้อ านวยการ 
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดสุรินทร์) ได้กล่าวว่า ศูนย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท) จะเป็นเพียงผู้น าเสนอ และขายตามเส้นทางเพ่ือให้กลุ่มผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
นี้เป็น แนวทาง และหน้าที่ ของ (ททท)  แต่ชุมชนเองก็ต้องพยายามสร้าง หรือพัฒนาพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวของตนเองว่า มีความน่าสนใจอย่างไร และมีเอกลักษณ์ โดดเด่น ซึ่งถือเป็นจุดขายที่ส าคัญ 
แต่ถ้าไม่มี หรือ มีแต่ไม่พัฒนา เราก็ไม่สามารถขายในพ้ืนที่เส้นทางนั้นได้ เพราะเราไม่รู้ ว่า มีอะไร
นอกจาก แหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาท เป็นต้น   

 2.รูปแบบการท่องเที่ยวของพ้ืนที่  พบว่า ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เน้นความส าคัญในด้าน การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ 
“นวัตวิถีชุมชน” คือ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นผู้สามารถได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว อาทิ  ผลิตพันธ์ชุมชน  อาหาร ขนมโบราณ เมนูอาหารดั้งเดิม และการแสดงชุมชน ด้วย 
ดังนั้นในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่จึงมี ความต้องการในระดับ มากจากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถจัดล าดับ รูปแบบการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ได้ดังนี้  1. การจัดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบผสมผสาน เพ่ิมเติมกิจกรรมโดยชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 2.
รูปแบบการท่องเที่ยว นอกจากปราสาทโบราณ สามารถจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ตามพ้ืนที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆได้ 3.รูปแบบเพ่ิมกิจกรรมในปราสาทขอม เช่น รอบการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
การร่ายร า ของชุมชน เพ่ือให้เกิดการดึงดูด มากกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้น ที่ส าคัญปราสาทขอมโบราณ 
เป็นโบราณสถาน อันเก่าแก่ เป็นแหล่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว มาเป็นระดับต้นๆ และระดับ
รองลงมาจะเป็นกิจกรรมเสริม ที่จัดให้มีในโปรแกรมพ้ืนที่ปราสาท และจะเป็นการร่วมกิจกรรมของ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆได้ด้วย สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนวทาง ทิศทางในการพัฒนาเสริม ของ
รูปแบบการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ปราสาทได้ 

3.ด้านการจัดการท่องเที่ยวของปราสาทขอมในเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว จังหวัด
สุรินทร์   พบว่า ผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ จะให้ความส าคัญของสถานที่โบราณ พื้นที่ปราสาทมา
เป็นเป็นอันดังต้นๆ  จะให้ความส าคัญของชุมชนมาเป็นส่วนช่วยเสริมในการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์ ๑๒๘นายทศ แม้นผล (ผู้น าชุมชนของปราสาท) ได้กล่าวว่า ด้านการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวของปราสาทโดยรวม เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว แต่ยังขากงบอุดหนุน เพ่ือการ
พัฒนารูปแบบการแสดงให้ต่อยอดได้มากกว่าเดิม  สามารถเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
ภายในแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการในปัจจุบัน การจัดการแหล่งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท 
การรับรองด้านการท่องเที่ยว การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน จัดให้มีในพ้ืนที่ปราสาทช่วงกิจกรรม งานประจ าปี  

          4.การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่า  จากการสัมภาษณ์ส่วนให้ให้
ค าตอบแบบเดียวกัน ให้ค าตอบในคมนาคม การเข้าชมในปัจจุบันมีความสะดวกมากกว่าหลายสิบปี
ก่อนมาก มีถนนลาดยางเข้าสะดวกกว่าเดิมมาก ทั้งการให้บริการร้านค้า อาหารเครื่องดื่ม ตามราย
ทางในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวก็มีมาก และให้บริการได้ เป็นอาหารท้องถิ่น และการขายของที่ระลึก 
มักเป็นผลิตพันธ์จากชุมชน เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาป้ายบอกทาง มีมีการบอกทางเข้าปราสาท เพื่อให้

                                                           
๑๒๘ สัมภาษณ์ นายทศ แม้นผล, ผู้น าชุมชน , 22 ตุลาคม 2561 
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ทราบพ้ืนที่ที่มีปราสาท ปราสาทบ้างพ้ืนที่ อาจไม่มีลาดยาง เช่น ทางเข้าชมปราสาทบ้านไพล ต าบล
เชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทางลาดจะสิ้นสุดเพียงบ้านเชื้อเพลิง เท่านั้น เมื่อเข้าสู้บ้าน
ปราสาท หมู่ 6 สถานที่ตั้งปราสาทบ้านไพล จะไม่มีถนนลาดยางเข้าถึง เป็นถนนขลุขละ แต่ตาม
ภาพรวมก็สามารถเข้าได้  ทั้งนี้โดยภาพรวมทั้ง 4 ปราสาท คือ ปราสาทภูมิโปน ปราสาทตาควาย 
ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านไพล  กล่าวได้ว่า มีความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ในด้าน ห้องน้ า ร้านค้า
ขายเครื่องดื่ม ป้ายบอกทาง ที่รองรับนักท่องเที่ยว และมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินด้วย 

5.ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  จากการสัมภาษณ์ พบว่า  ความ
คิดเห็นกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
สุรินทร์ ในการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณ จังหวัด
สุรินทร์  ในด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านกายภาพ 
ผลกระทบด้านวัฒนธรรม และผลกระทบด้านสังคม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ดังนี้  

            5.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ   จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในพ้ืนที่ของชุมชนแต่ละ
พ้ืนที่ ชุมชนควรมีรายได้จากแหล่งโบราณสถาน ในเชิงการท่องเที่ยวมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะ
สอดคล้องกับพันธกิจ การท่องเที่ยว ในด้านช่วยเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เกิดรายได้ 
ซึ่งควรมีความสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่  ควรส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบ
ปราสาท เกิดแนวคิด ความรู้ในการน าผลผลิตมาวางขายและรวมกลุ่มจัดขึ้นบริเวณใกล้เคียงปราสาท 
เพ่ือสะดวกต่อนักท่องเที่ยว  ชุมชนได้รับผลประโยชน์แบบเต็มที่  

           5.2 ผลกระทบด้านกายภาพ  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปราสาทภูมิโปน จะมี
งบประมาณ ในการดูแลปราสาท มีนักการภารโรงดูแลตลอด และมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากกว่า 
ปราสาท ทั้ง 3 แห่ง  ปราสาทตาควาย เป็นพ้ืนที่ที่ยังไม่เรียบร้อยในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
แต่สิ่งที่ท าได้ คือ บริเวณด้านหน้าทางขึ้นปราสาท ฝั่งไทย จะมีความเปลี่ยนแปลง เช่น มีบันไดขึ้น 
สวยงาม สะอาด มีกองทหารพรานท าความสะอาดตลอดเวลา มีการปลูกต้นไม่ ไม้ประดับ และป้าย 
สวยงามเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในการถ่ายรูป เป็น มีความเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม แต่ตังปราสาท
ยังไม่มีความเรียบร้อย และสามารถพัฒนาให้เกิดความสวยงามขึ้นได้  ปราสาทบ้านพลวง มีนักการ
ภารโรงดูแล จากกรมศิลปะเป็นผู้ดูแล แต่ ปราสาทบ้านไพล ยังขาดหน่วยงานมาดูแล ทั้งนี้ชุมชนเป็น
ผู้เข้ามาดูแลกันเอง ยังขาดภูมิทัศน์ที่น่าจะสวยงามมากกว่านี้ ไม่ควรทิ้งไว้เพียงว่าเป็นโบราณเท่านั้น 
ควรมีการจัดการ บริการ และพัฒนาเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่ 

           5.3 ผลที่เกิดด้านวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่ มีการประยุกต์ 
ศิลปะ การแสดง  อัตลักษณ์ อาหาร ผลิตพันธ์ชุมชน ที่ได้จากรากฐานทางวัฒนธรรมเสียส่วนใหญ่ 
และแต่ละพ้ืนที่ ปราสาทก็มีความเชื่อ และพิธีกรรมแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ พร้อมกับกิจกรรมแต่ละ
พ้ืนที่ด้วย แต่สิ่งที่ปรากฏมีตลอดรายการนั้นคือ การน าศิลปะ ผ้าไหม การแสดง อาหาร พิธีกรรม 
ความเชื่อ มาประยุกต์เข้าเพ่ือการแสดง ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบ ด้านความเสื่อมเสีย แต่อย่างใด แต่กลับ
เป็นการฟ้ืนฟู ให้เจริญและได้รับความยอมรับด้วยซ้ าไป  

           5.4 ผลกระทบด้านสังคม จากการสัมภาษณ์ พบว่าเกิดองค์ใหม่ๆ  เกิดกลุ่มชุมชน 
เกิดองค์กรใหม่ๆ ทางการท่องเที่ยวมากมาย จากการที่ปราสาทขอมโบราณในจังหวัดสุรินทร์เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ยังขาด มัคคุเทศก์อาสา ในแต่ละพ้ืนที่น้อยมาก และยังไม่มีการส่งเสริมเท่าที่ควร 
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เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยว ของชุมชน ได้มีการจัดการ และมีส่วนร่วมให้ความรู้แก่ผู้มาเที่ยว ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดแนวทาง หรือ ช้องทางหนึ่งเพ่ือขยายภูมิความรู้ ผู้ชี้แนะ เชิญชวน ให้ทราบถึงอาณา
บริเวณท้ังในปราสาท และ พ้ืนที่เพ่ิมเติม มากกว่าที่เป็นอยู่  

จากการศึกษา สรุปผล ได้ว่า กระบวนการสร้างสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรื่อง การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทโบราณ จังหวัดสุรินทร์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ส่วนให้จะให้ความเห็น 
เพ่ือแนวทางการพัฒนารูปแบบ การเข้าถึง สื่อสารสนเทศ เพ่ือการทราบข้อมูล พ้ืนที่ปราสาท ความ
เป็นมา ความส าคัญ  ประเพณีประจ าปี งานกิจกรรมส าคัญ และผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเพ่ิมเติม
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ หรือ ระนาบใกล้เคียงเพ่ือการดึงดูด นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ   ในด้านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น ห้องน้ า และ ร้านอาหารชุมชน มี
ปรากฏปานกลาง และต้องการเพ่ิมเติม เพราะบางพ้ืนที่ได้ถูกใช้มามากกว่า 20 ปี หรือ บางพ้ืนที่ก็
ต้องอาศัยบริเวณใกล้เคียงในการบริการ เช่น วัด ที่ตั้งใกล้ชิดปราสาท เป็นต้น ปราสาทโบราณ ถือ
เป็นศาสนสถาน ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ถือเป็นมรดก และสิ่งล่ าค่าของแผ่นดินที่ควรค่าต้องการ
ส่งเสริม ดูแล และพัฒนาต่อยอด ให้เป็นสถานที่กราบไหว้บูชา มีการจัดท าเทวรูป ขึ้นเพ่ือการเข้ามา
ให้ความส าคัญมากกว่าที่เป็นอยู่ ๑๒๙  และยังเป็นแหล่งที่สามารถสั่งสอนเด็กและเยาวชนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมได้อีกทางด้วย  อารีย์ พินิจ และคณะ  พบว่า นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวเชิงศาสนา มี
ความน่าสนใจ ในเรื่องราว ความเป็นมา และมีความต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และวันส าคัญ
ทางศาสนาด้วย ที่สามารถมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการบูชา สวดมนต์ และท าจิตภาวนา ท าให้
เกิดการท่องเที่ยวแบบใหม่ และได้รับความเพลิดเพลิน กับภูมิทัศน์ จากปราสาทหิน เต็มพร้อมด้วย
มนต์ขลังด้วย ดังนั้น การเที่ยวปราสาทโบราณ ยังเป็นการตระหนักถึง สิ่งล าค่าของแผ่นดิน  
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่น อีกด้วย ยัง
สอดคล้องกับ  กีรติ ศรีฎิเชียร๑๓๐ ที่ว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิถีชีวิต ของชุมชน ท้องถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณีมีความผูกพัน กับ สถาบันที่ส าคัญ เป็นที่พ านักอาศัย สืบทอด และจรรโลงจิตใจได้
เป็นอย่างดี  ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณ จึงน่าจะเป็นการเที่ยวชม พร้อมทั้งได้
สักการบูชา สามารถเป็นผลผลิตให้ชุมชนเกิดรายได้ด้วยส่วนหนึ่ง สอดคล้องกับ สุเทพ สารบรรณ๑๓๑ 
ได้กล่าวว่า  ด้านการจัดการท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน  การให้บริการ การรองรับการ
ท่องเที่ยว การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งการบริการ อาหาร เครื่องดื่ม มีความจ าเป็นมาก 
ต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม ทั้งแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเตรียมรับ
ผู้เข้ามาเที่ยว ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญในอันดับต้นๆๆ ทั้งนี้ ก็ต้องจัดให้มีแหล่งการเข้าถึง

                                                           
๑๒๙ อารีย์ นัยพินิจและคณะ. “การศกึษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัด” วารสารปัญญา

ภิวัฒน์ .ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1, (มกราคม 2556), หน้า 38 
๑๓๐ กีรติ  ศรีวิเชียร, การพัฒนาวัดของกรมศาสนา กองแผนงาน กรมศาสนา,(กรุงเทมหานคร: กอง

แผนงานกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ,2536), หน้า 11-12. 
๑๓๑ สุเทพ สารบรรณ,กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2558),
หน้า 288-289. 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม นั้นคือ แผ่นพับ และสื่อต่างๆที่จะเป็นที่สามารถบอกแหล่งรอบข้างได้ ถือเป็นการ
เข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญมากต่อการท่องเที่ยว เป็นต้น  

5.3.2 การเข้าถึงสารสนเทศ แหล่งการท่องเที่ยวปราสาท ในจังหวัดสุรินทร์ 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตามพ้ืนที่ต่างถือเป็นความส าคัญที่สามารถจรรโลงจิตใจและเป็นการเปิด
ประสบการณ์ เพ่ิมเติมความรู้ที่ได้จากรากฐานทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้วย ความส าคัญการท่องเที่ยวมีความส าคัญ ได้แก่  ๑. ให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโดยยึดหลักท่ีว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด
๒. มีการจัดการอย่างยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือกระทบน้อยที่สุด ๓. คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรมโดยให้เป็น
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย   ๔.  
ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยวผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
และประชาชนในท้องถิ่นโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๕.  ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอันเป็นการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  ๖.  มีการตลาดยอดบริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่าง
แท้จริงโดยให้ธุรกิจท่องเที่ยวเน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๗.  ให้นักท่องเที่ยว
เกิดความพึงพอใจ เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับท าให้ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีก โดยต้องมี
กิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ๘.  ค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับและความสะอาดของพ้ืนที่โดยต้องไม่เกินขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ใน
ทุกๆ ด้านและต้องดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ  ๙.  ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต้องป้องกันรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวอุ่นใจ  ด้วยเหตุนี้เอง จึงเกิดการท่องเที่ยวอยากหลากหลาย แต่สิ่งที่ส าคัญของผู้เที่ยว 
หรือ นักท่องเที่ยว ก็คือ การเข้าถึงข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ ด้วย 
            จากการสัมภาษณ์และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปราสาท ของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่  
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัด
สุรินทร์  ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยข้อที่ ๒.ศึกษาสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ในบทนี้ผู้วิจัยต้องการน าเสนอให้เห็นถึงเนื้อหา
สาระของการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมกับผลการออกภาคสนามเพ่ือเก็บ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยได้ก าหนดหัวข้อที่เก่ียวข้องไว้ดังนี้  
            1.การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเที่ยวปราสาทภูมิโปน  จากการสัมภาษณ์ และ
ได้ลงส ารวจพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวปราสาท พบว่า มีความสะดวกสบายต่อคมนาคมจึงไปถึงสถานที่
เที่ยว ในระดับดีมาก รองลงมา มีการให้บริการในด้านอาหารเครื่องดื่ม และมีการแสดงศิลปะ 
วัฒนธรรมในช่วงงานประจ าปี และมีการพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ ยวเป็นแบบโฮมสะเตย์อีกด้วย 
พร้อมทั้งมีการเสริม กิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย จากการสัมภาษณ์ นายทศ แม้นผล (ผู้น าชุมชน) ได้กล่า
ว่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปราสาท ที่พอจะแนะน ามีน้อยมาก เพราะ ข้อมูลยังคงเดิม ไม่มีการเพ่ิมเติม
ข้อมูลแบบใหม่ เพ่ือการดึงดูด การอับเดดข้อมูลใหม่อยู่ในระดับน้อย โดยส่วนมาก การเข้าถึงข้อมูล 
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จะเป็น ปากต่อปาก และ ได้จากการประชาสัมพันธ์ จากป้าย มักเป็นงานประจ าปี จึงถือว่ายังขาดอยู่
มาก เป็นความส าคัญที่ สอดคล้องกับ กุลธิดา   สามะพุทธิ๑๓๒  กล่าวว่า แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมควรมีการวางแผนในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ อีกมากซึ่งแนวคิดทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถประมวลเป็นหัวข้อส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 1. การตัดสินใจวางแผนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต้องค านึงถึงคุณค่าทางด้านกายภาพ 
และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 2. การก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวภายในชุมชน ต้องค านึงถึงศักยภาพใน
ชุมชนต้องค านึงถึงศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของกายภาพ ระบบการบริการต่างๆ
และความเปราะบางทางวัฒนธรรม 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องยึดความสมดุลทางวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชนเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อคุณภาพของมรดกวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน  4. การท่องเที่ยวจะต้องเป็นการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development)  5. ชุมชนควรจะมีบทบาทในการวางแผน เพ่ือการท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์ชุมชนตั้งแต่เริ่มต้น  6. ประชาชนในชุมชนควรจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ที่ ได้รับอาจจะอยู่ ในรูปแบบที่แตกต่าง  จึงถือครบ
องค์ประกอบ และสามารถให้ความส าคัญของโบราณครบทุกวงจร เป็นต้น  
         2.การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย ต าบลบักได อ าเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร์  จากการสัมภาษณ์ นายทหารกองประจ าการ ทหารพรานในพ้ืนที่ และได้ลง
ส ารวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวปราสาท พบว่า มีความสะดวกในเรื่องคมนาคม การเข้าชมปราสาทมีความ
ปลอดภัย มีทหารให้การบริการดูแล ทั้งทางขึ้น และ ประจ าการที่ปราสาท  สอดคล้องกับ นาย ศานิต 
ปรากฏมาก๑๓๓ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์   ได้กล่าวว่า มีการท าถนนมเพ่ือบริการความ
สะดวกแก่ผู้เข้าเที่ยวชม มีการสร้างทางบันไดขึ้นชมปราสาท มีการประดับดอกไม้สวยงามในเขตพ้ืนที่ 
ฝั่งประเทศไทย จึงถือว่ามีความสะดวกในระดับดี กับการเข้าเที่ยวชม และสอดคล้องกับนายนิคม 
ศิริโชค๑๓๔(ทหารประจ าการปราสาทตาควาย) กล่าวว่า ทางทหารเองก็พยายามสร้างในสิ่งที่สามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว  จากการสัมภาษณ์ด้านการเข้าถึงข้อมูลปราสาทตาควาย สิบ
เอก วรเดช๑๓๕ อุตตะวัง (ทหารกองประจ าการตาควาย) ได้กล่าวว่า การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการเข้าเที่ยว
ชม มีเวป ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบักไดให้ทราบข้อมูลเบื้อต้นด้วย และจากทางป้าย
สื่อประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีการบริการเบอร์ชัว หรือ แผ่นพับอยู่ในระดับน้อยมาก  
 3. การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเที่ยวปราสาทบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  จากการสัมภาษณ์ และการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่า การคมนาคม มีความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งโบราณสถาน มีการให้บริการ อาหาร และเครื่องดื่ม ตามร้านค้า และข้อมูลการเที่ยวชม
ปราสาท ที่กล่าวถึงเนื้อหา การสร้าง อายุ เพียงเบื้องต้น มีการบริการให้ที่พักแบบโฮมสัเตย์ และบ้าน

                                                           
๑๓๒ กุลธิดา   สามะพุทธิ .การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ทางเลือกใหมข่องการเดินทาง.  

กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.2540 
๑๓๓ สัมภาษณ์ นาย ศานิต ปรากฏมาก  ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัสุรินทร์ ,ที่ 24 ตุลาคม 2561   
๑๓๔ สัมภาษณ์  นิคม ศิรโิชค ,ทหารประจ าการปราสาทตาควาย,ที่ 23 ตุลาคม 2561 
๑๓๕สัมภาษณ ์สิบเอก วรเดช  อุตตะวัง ,ทหารกองประจ าการตาควาย,ที ่23 ตลุาคม 2561 
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ธรรมชาติ การเข้าถึงข้อมูลมีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เว็ป และเล่าปากต่อปาก หรือป้ายโฆษณา 
เป็นต้น 
      4. 3. การเข้าถึงและสารสนเทศการท่องเที่ยวปราสาทบ้านไพล  อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  จากการสัมภาษณ์ และการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่า จากการสัมภาษณ์นาง ลักขณา ลัด
ดาไสว(ผู้นักพัฒนชุมชน) ได้กล่าวว่า การเข้าถึงข้อมูลโดยส่วนมาก มักเป็นการติดป้ายเป็นครั้งคราว 
เพ่ือบอกงานประจ าปี ไม่มีการบริการแผ่นพับ แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ นางวรารี จันทร
เขต๑๓๖ (เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนต าบลไพล) ได้กล่าวว่า การเข้าถึงข้อมูล ในปราสาทแห่ง
นี้มีน้อยมาก ถ้าเข้าดูในเว็ป อินเตอรน์เน็ตก็จะพบ เพียงเนื้อหา เท่านั้น แต่ยังไม่มีการพัฒนาระบบ
เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือสามารถเข้าหาข้อมูลได้ พร้อมทั้ง เสนอแนะการ
ท่องเที่ยวแหล่งอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนางสุมาลี ดังคนึก๑๓๗ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้กล่าวว่า 
บริเวณพ้ืนที่ปราสาทบ้านไพลมีสิ่งที่สามารถน าเสนอมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ชุมชน ฐานการเรียนรู้
การท าผ้าไหมครบวงจร ฐานการสร้างบ้านดิน  ฐานพืชสมุนไพร  ฐานเกษตรพอเพียงชุมชน และผลิต
พันธ์ชุมชนด้วย จึงถือว่ายังไม่ได้นับเสนอไว้ในระบบ หรือ ไม่มีบริการแผ่นพับ จึงถือว่าไม่เป็นการ
น าเสนอข้อมูลเพ่ือดึงดูดให้มีคนมาเที่ยวชม ซึ่งการน าเสนอแนวทางใหม่มีระดับความต้องมาก ใน
ระดับมาก จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  
  

5.3.3 แหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อการส่งเสริม ดึงดูดที่มี
ผลต่อนักท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

                 ผลจากการลงส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอ โปรแกรมทางการท่องเที่ยวพร้อม
เส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์    จากการศึกษา และลงส ารวจพ้ืนที่ พบว่า โดยได้แบ่ง
ออกเป็น  ๓ ประเภทดังนี้ วัฒนธรรมท้องถิ่น  โบราณสถานและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน โดยได้ตั้งชื่อแต่ละ
โปรแกรมเส้นทางที่น าเสนอดังนี้ เส้นทางท่องหัตถศิลป์ถิ่นช้างไทย เส้นทางตามรอยอารยะธรรมขอม 
และเส้นทางวิถีชีวิตสุรินทร์ โดยโปรแกรมนั้นจะมีการตั้งเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละโปรแกรม
อย่างชัดเจนท าให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทราบเวลาที่จะเที่ยวชมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่าง
ชัดเจนและรู้ถึงก าหนดการท่องเที่ยวในล าดับต่อไปอีกด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือได้ว่าสามารถให้ความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่สุรินทร์หรือเป็นชาวต่างชาติ 
ที่ไม่ได้เส้นทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถเดินตามโปรแกรมที่น าเสนอไว้ใน
แผ่นพับและท าให้สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาเที่ยวได้ครบทุกท่ีอีกด้วย  

               และพบว่า โดยแผนที่จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถดูแผนที่ โดยรวมของ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และจุดที่เชื่อมโยงต่างๆในแผนที่ ได้แก่ ถนนหนทาง แหล่งท่องเที่ยว  
เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเขตอ าเภอต่างๆ ในอาณาบริเวณจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่ง
เหมาะและสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือแวะเยี่ ยมเยือนด้วยตนเองหรือมาเป็น
                                                           

๑๓๖ สัมภาษณ์ นางวรารี จันทรเขต ,เจ้าหน้าทีธุ่รการ องค์การบริหารสว่นต าบลไพล, ท่ี 22 ตุลาคม 
2561 

๑๓๗ สัมภาษณ์นางสุมาลี ดังคนึก  ผู้อ านวยการกองการศึกษา, องค์การบริหารส่วนต าบลพลวง,ที่ 22 
ตุลาคม 2561. 
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การส่วนตัวที่ไม่ได้เหมาหรือใช้บริการทัวร์หรือตัวแทนน าเที่ยวต่างๆ เป็นต้นเป็นการเพ่ิมความสะดวก
และการเข้าถึงให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย   

พบว่า การท่องเที่ยวทางเทศกาล หรือ งานประเพณี  นั้นในแผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์นครชัยบุรินทร์นั้นได้มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวไว้ ๖ ด้วยกันดังนี้  

         ๑.งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ 
สนามกีฬาศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ และมีจัดประกวดโต๊ะอาหารของช้าง ขบวนแห่งช้าง เลี้ยงอาหาร
ช้าง ประกวดธิดาช้างซึ่งได้โปรโมทว่าเป็นจัดเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานมีการแสดงช้าง
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่างๆ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท า
สื่อการประชาสัมพันธ์และได้บอกถึงสถานที่จัดงานและเบอร์โทรศัพท์หากต้องการติดต่อเพ่ือสอบถาม
ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านงานกาชาดและงานช้างจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการบอกข้อมูลพ้ืนฐานโดยคร่าว
เพ่ือให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวชมและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยเป็นต้น  

        ๒. งานข้าวหอมมะลิและมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ได้บอกถึงสถานที่จัดงานของมกราคม
ของทุกปีและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมากมายการประกวดผ้าไหมและ
การแสดงบู๊ท (Boots) ของส่วนราชการต่างๆ  

       ๓.  งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทงได้บอกสถานที่และช่วงของ
การจัดงานคือ ณ ปราสาทศีขรภูมิในสัปดาที่สามของเดือนพฤศจิกายนมีการแสดงแสงสีเสียง จ าลอง
แนววิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองสุรินทร์ ของลาว เขมร ส่วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านการประกวด
นางนพมาศหรืองานลอยกระทงมีประกวดขบวนแห่ลอยกระทงนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้จาก
ส านักงานอ าเภอศีขรภูมิโดยมีหมายเลขเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถามเพ่ือการมาเที่ยวชมงาน
อีกด้วย  

       ๔.  เทศกาลงานปลาไหล ได้บอกถึงสถานที่จัดงานคือ ณ อ าเภอชุมพลบุรีในช่วงสัปดา
ที่สามของเดือนธันวาคมหรือท้ายปีนั้นเองก่อนเทศกาลปีใหม่ หลังจากที่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวข้าว
หรือท านาเสร็จ ช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเกษตรกรก็จะน ามาเป็นอาหารเพ่ือรับประทานจนเกิดเป็น
เทศกาลหรืองานประเพณีขึ้นมาเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวต้องการมาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เทศบาลชุมพลบุรี  

       ๕.  ประเพณีการบวชแห่นาคช้าง มีการบอกถึงวัดที่จัดคือราวๆ เดือนหกของทุกปีที่วัด
แจ้งบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการแห่ขบวนนาคช้างตามล าน้ ามูลอย่างเอิกเริกตาม
ล าน้ ามูล กิจกรรมต่างๆ คือ พิธีโกนผมและอ่ืนๆ อีก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สใจสามาถติดต่อขอ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ที่ที่ว่าการอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมีหมายเลข
ติดต่ออีกด้วย ซึ่งเทศกาลเหล่านี้ได้จัดขึ้นจากวัฒนธรรมการบวชหรืองานทางด้านการศาสนาของ
ชาวบ้านและได้โปรโม๊ทมาเป็นเทศกาลงานท่องเที่ยวอันเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กวยด้วย 

       หากสังเกตแล้วจะพบว่าในจังหวัดสุรินทร์  จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญสองอย่างที่
น าเสนอผ่านแผ่นพับหรือสื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ คือ ด้านวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่มชน
พ้ืนเมืองสุรินทร์และกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นโดยแบ่งเป็นส่วน
แรก ๔ ด้านและส่วนที่สองอีก ๑ อย่างดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของสุรินทร์ตามการ
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ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นเป็นแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนพ้ืนเมืองเสียมากกว่าและเป็นสิ่งที่รู้จักกันดี
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นต้น 
 
๕.3 ข้อเสนอแนะ 
                 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
                        1. ทุกส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมา 
ปรึกษาหารือประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวทาง หรือ นโยบายระเบียบข้อ ก าหนด กฎหมาย เพ่ือ
น ามาบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป 
                        2.ต้องด าเนินนโยบายระหว่างเทศ เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางนโยบายการปฏิบัติ
น ามาใช้และพัฒนาพื้นที่พิพาทร่วมกัน 
                        3.กรมศิลปกรควรมีการยืดหยุ่น ในกฎหมาย เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
ในโบราณสถาน  เพ่ือสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปราสาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น
ทรัพยากรของชุมชน 
                       4.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์  ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านจุดส าคัญ และเชื่อมโยงเส้นทางปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือ
ครอบคลุมการท่องเที่ยวมากข้ึน 
                       5.หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและมี
รายละเอียดของเนื้อหาท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปราสาทโบราณต่างๆ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
                5.3.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
                   1.ควรมีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และความส าคัญของปราสาท และมรดกแต่ละ
พ้ืนที่ ตลอดถึงการจัดการภูมิความรู้ ให้กับชุมชน และเยาวชน แต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเข้าใจเพ่ือการ
พัฒนาและต่อยอดต่อไปได ้
                   2.ควรที่จัดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสม แต่ละแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
แนะน าสถานที่เพ่ิมเติมได้อย่างหลากหลาย 
                  3.ควรท าการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐทุกภาคส่วน ททท.  อบจ. 
อบต. กรมศิลปากร. และชุมชน  
                  4. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือลดความขัดแย้ง
ทางด้านการเมือง และใช้ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยวปราสาท โบราณและร่วมกัน น ามาซึ่งสันติภาพและ
สันติสุขระหว่างสองอาณาจักร ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับราชอาณาจักรกัมพูชา 
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ภาคผนวก  ก  
บทความวจิัย 

การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณ 
จังหวัดสุรินทร์ 

THE DEVELOPMENT OF GPS SYSTEM FOR CULTURAL TOURISM PROMOTION  
IN SURIN PROVINCE 

 
ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศและคณะ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณ
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1.ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 2.ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์   3. เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ จะได้น าเสนอดังต่อไปนี้ 



๑๙๔ 
 

วิธีการด าเนินวิจัย  แบบพรรณนาวิเคราะห์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร รายงาน การ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและมีการเข้าสัมภาษณ์ประกอบ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์) ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละพ้ืนที่ รวมไปถึง พระสงฆ์ และผู้ประกอบการ
ค้า ที่อาศัยโดยรอบปราสาทขอมโบราณจ านวน 18 รูป/คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวที่สามารถให้ค าตอบที่
เป็นประโยชน์ได้ 

ผลวิจัยพบว่า  ข้อมูลทั่วไปขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพ่ือความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่มี ที่มี
ความหลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้าน
พลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้งเสีย
ค่าบริการ จัดท าขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ิมเติมได้ และข้อมูลด้าน
อ่ืนๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่น
พับ และข้อมูลการเข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพ่ิมเติมในสถานที่ชุมชน มี
ฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้า
ศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่ครอบคลุมในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น  ปราสาทตาควาย 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม 
เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทย 
และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พ้ืนที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้ า 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการน าเสนอในพ้ืนที่
นี้คือ แผ่นพับ ที่สามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจ าปี การให้ความส าคัญของ
ระหว่าง 2 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส าคัญ ตลอดถึง เพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่อยู่แถบ
บริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เป็นต้น  

ดังนั้นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้า และนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่ม ได้ให้การ
สัมภาษณ์ โดยสรุปว่า แผ่นพับถือเป็นความส าคัญ เพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขั้นพื้นฐาน ที่จ าเป็นและ
ส าคัญมาก เมื่อมีการพัฒนาในรูปแบบเชิงการท่องเที่ยว และภาวการณ์พัฒนาชุมชนขั้นพ้ืนฐาน
เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในอินเตอร์เน็ต เว็ป เอกสารอ่ืนๆ เพราะดึงดูดนักเที่ยว
ทั้งมรชุมชนเอง และนอกพ้ืนที่ให้เข้ามาเที่ยวได้ ดังนั้น แผ่นพับตามพ้ืนที่การวิจัย 4 พื้นที่ จึงมีความ
จ าเป็น และส าคัญมาก  

กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดสุรินทร์ มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้ในการ
สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้จากปราสาทขอมตามพ้ืนที่ 2.ช่วยส่งเสริม เพ่ือพัฒนา เด็ก 
เยาวชน ผู้สนใจ ในการน าเสนอข้อมูล พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่
ส าคัญ ที่มีการจัดงานประจ าปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิดแนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล  
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พ้ืนจัดการแสดงในเวทีที่ส าคัญ
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เพ่ือโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้ให้
น่าสนใจตามพ้ืนที่ เป็นต้น  

ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ยังขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล และการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด ก ารสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น  

 
ค าหลัก : การพัฒนาระบบ GPS, เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว, เชิงวัฒนธรรมปราสาทขอม,

จังหวัดสุรินทร์  
 

Abstract 
 

The research titled the GPS development to promote cultural tourism of 
sanctuaries in Surin Province was aimed to 1) study background and context of 
sanctuaries as cultural attractions in Surin Provinces 2) study information and 
accessibility system to the attractions and 3) develop GPS system of the attractions.  
The research data was collected from related documents, reports, related researches 
and interview. The 18 informants living around sanctuaries were selected by specific 
selection included officers of Tourism Authority of Thailand (Surin Province), 
community leaders, headmen and assistants, governed officers from sun-district 
administration officers in each areas, monks and entrepreneurs.  

The Result was found That basic infrastructure at the cultural attractions are 
old and had been used long years. The information resources in order to make 
Tourists understand attractions and reach related information are less possibility. 
There was only Baan Pluang Sanctuary in Baan Pluang Sub-District, Prasart District of 
Surin Province that provided brochure to tourists included visiting fee. The brochure 
was produced by Art Department. Other sanctuaries do not have brochures and less 
information resources to link to other attractions such as Phumpon Sanctury in Dom 
Sub-Distric, Sanka District, Surin Province. Baan Prai Sanctury in Chue-Ploeng Sub-
District, Prasart District of Surin Province has other local attractions and learning 
center nearby but less accessibility information and brochures also are not provided. 
The information found in internet is not covered tourism aspects.  Ta-Kuay Sanctury 
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in Bakdai Sub-District, Phnom Dongrak District of Surin Province is one of popular 
attractions for tourists because of its abundant natural resources and located in 
border line of Thailand and Cambodia. There are tourism facilities provided such as 
car park, restrooms, food and drink and safety system. But, the brochures to inform 
tourists of its history, festival, relationship between two countries and other 
attractions nearby are also not provided.       

The Result from informant interview was found that brochures are important 
tools for reaching and accessing the attractions. After tourism system has been 
developed together with basic infrastructure, more information can be updated by 
internet, websites and other possibilities in order to attract tourist visiting. So, 
brochure is necessary and important for the four study areas.  

The Process to promote cultural Tourism in Surin province found in this 
research were 1) promote knowledge of identity creation from each area 2) promote 
human resources development such as youth and interested people to present 
attraction information and other identities which organized annual activities 3) 
government sections or universities find concrete guidelines to preserve and promote 
local culture which present identity of each area such as exhibition or festival 
annually.     

The Problems of community Empowerment to promote cultural tourism in 
Surin province are lack of cooperation from government and private organization on 
attraction accessibility, support and development. Moreover, communities are lack of 
network building and local cultural learning resources to attract tourists widely.  

  
Keywords : GPS System Development, Tourism Promotion, Khmer Sanctuary 

for cultural tourism, Surin province  

 
1.บทน า 
                   ในยุคสมัยโลกาภิวัติมีการพัฒนารูปแบบในด้านต่างๆเพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยสิ่งที่ส าคัญ
ในยุคปัจจุบันนี้ที่สามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาเที่ยวชมและน าเงินเข้าประเทศได้นั้นมองข้ามไปไม่ได้เลย
ถึงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโปรแกรมหนึ่งที่ส าคัญมากของนักท่องเที่ยวนั้นคือ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทขอมโบราณในแถบอีสานใต้นี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจทั้งคนในประเทศ
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ไทยเองและชาวต่างชาติด้วย หากจะกล่าวไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นได้เริ่มมา
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นเห็นว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อ
ระบบเศรษฐกิจน ามาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นยุทธศาสตร์อีกวิธีการหนึ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ที่ตกต่ า 
และสามารถท าให้ เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน จึงพยายามหาวิ ธีการที่จะดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นไม่ต้องลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไม่เหมือน
ทางด้านอ่ืนที่ต้องลงทุนสูงและกว่าจะได้ผลตอบแทน  ต้องใช้เวลานาน ทั้งการออกนโยบายระดับชาติ  
การท าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งที่เห็นว่าสามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้ การพัฒนาระบบคมนาคม ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน  การจัดตั้งองค์กรที่ดูแลเรื่องการ
ท่องเที่ยวโดยตรง  รวมทั้งจัดปฎิทินการท่องเที่ยวและปีการท่องเที่ยวไทยขึ้นมาเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ได้การตอบรับที่ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ในปี ๒๕๓๐ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นปีการ
ท่องเที่ยว และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ –๒๕๔๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเป็นการ
ท่องเที่ยว ที่เราเข้าใจกันดีนั้นคือ ปี Amazing  Thailand  ๑๙๙๘-๑๙๙๙ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
เข้ามาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   เพราะเนื่องจากไทยมีการจัด
กิจกรรมงาน”เที่ยวทั่วไทย..ไปได้ทุกเดือน”  ควบคู่กับการรณรงค์การตลาด “Be My Guest เป็นที่รู้จัก
กันทั่วโลก 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างไป
จากการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอ่ืน  แต่การท่องเที่ยวจ าเป็นต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาวะ
แวดล้อมทางธรรมชาติเอาไว้  เพ่ือเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการเมือง  เพราะท าให้เกิดการผ่อนคลายความเครียดจากสภาวะความเร่งรีบและการ
แข่งขัน  ก่อให้เกิด อาชีพ  รายได้ การกระจายรายได้และสามารถอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ท่องเที่ยว 
หรือรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมที่ก าลังสูญหายให้กลับมารื้อฟ้ืนกลับคืนมาด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ งานดูแลและบ ารุงรั กษา งาน
ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยว บริการคมนาคม - ขนส่งกิจการร้านค้า- ร้านอาหาร 
กิจการโรงแรม  ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้ ๓ ลักษณะการท่องเที่ยว คือ ๑) การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสภาพแวดล้อม ๒) สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  
 อาจมีหลายประเภท ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุด้านศาสนา ประเภท
สวนสาธารณะ  ๓) การท่องเที่ยวประเภท ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรม  
 จังหวัดสุรินทร์เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งในแทบอีสานใต้ที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญมากในเชิง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพยายามพัฒนาให้เกิดรูปแบบต่างๆเพ่ือสะดวกต่อการสืบข้อมูล การ
เข้าถึงด้วยระบบสารสนเทศ  จังหวัดสุรินทร์เป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจหลายแห่งในด้าน การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มปราสาทขอมโบราณ ที่มีมากมาย หลายปราสาททั้งประวัติความเป็น 
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ผู้สร้างฐานคติความเชื่อ ศาสนา ประเพณีที่เกิดขึ้น พิธีกรรมที่จัดขึ้นในรอบปีตามปราสาทขอมต่างๆ  
สิ่งเหล่านี้น่าสนใจมากและน่าที่จะพัฒนาเพ่ือให้ทราบในด้านข้อมูลเชิงลึก ความเป็นมาของ
โบราณสถาน พิธีกรรมที่เกิดขึ้นประจ าปี ความเชื่อ ต านานที่เคยมีมา ดังนั้นการพัฒนาระบบ GPS 
เพ่ือการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
ปราสาทขอมโบราณ 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอม จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือพัฒนาระบบ GPS  แหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งค าตอบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิด
คุณค่าต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่โดยรอบ ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เกิ ดคุณค่าในด้าน
วิชาการในด้าน วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ และประวัติความเป็นมาระหว่าง
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู กับพุทธศาสนาแบบมหายาน  ตลอดถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอา
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ศึกษา การวางแผน  การท่องเที่ยว กิจกรรม  และวางแผน
เพ่ือการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามปราสาทขอม  คณะผู้วิจัยเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวจึงได้ท าวิจัยในเรื่องนี้ 

 
2.วัตถุประสงค์ในการวิจยั 
             ๑. 2 ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 
      ๒.2 ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 
       2.๓ เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

 
3.ปัญหาการวิจัย  
              3.๑ สภาพทั่วไปโดยพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์
เป็นอย่างไร 
       3.๒ การเข้าถึงและสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์
เป็นอย่างไร 
       ๓.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเทศเพ่ือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ควรท าอย่างไร  
4.ขอบเขตของการวิจัย  
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             4.๑ ปราสาทภูมิโปน    ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 4.๒ ปราสาทตาควาย   ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  
 4.๓ ปราสาทบ้านไพร   ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
            4.๔ ปราสาทบ้านพลวง  ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
  ๒.๑  เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ้ืนที่สุรินทร์)         จ านวน   ๒   คน 
  ๒.๒  ผู้น าชุมชน  ๔  ชุมชนๆ ละ  ๒ คน        จ านวน   ๘    คน 
  ๒.๓  เจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ๔   พ้ืนที่ๆ ละ  ๒ คน    จ านวน   ๘   คน 
        จ านวน  ๑๘   คน 

 
5.ข้อตกลงเบื้องต้นและขอ้จ ากัดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาด้านการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ 
 
6.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
             6.๑ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาท 
             6. ๒ได้สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
              6.๓ ได้นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรนิทร์ 
 
7.หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
          7.๑ หน่วยการทางการท่องเที่ยว (เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวเพ่ือการเข้าถึง,ประชาสัมพันธ์)  
 7.๒ หน่วยงานทางวัฒนธรรม (ใช้เป็นแหล่งการเข้าถึงเพ่ือการอนุรักษ์ ศึกษาถึงแหล่งโบราณ) 
 7.๓ หน่วยงานทางการศึกษา (ใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเพ่ือการเข้าถึง,ศึกษาด้านวัฒนธรรม) 
 7.๔ หน่วยงานประชาชน (ใชเ้ป็นฐานข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยว พานิช สืบค้น)       
 
8.รูปแบบการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
โบราณจังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methods) โดยใช้แหล่งของข้อมูลจาก 2 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาเชิง
เอกสาร (Document Study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน เอกสาร หนังสือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสิ่งพิมพ์เพ่ือสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดสุรินทร์ แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมารูปแบบและการศึกษาในภาคสนาม 
(Field Study) เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบการท่องเที่ยวปราสาทขอมในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์
พร้อมกับสรุปผลการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ จะใช้ในการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปรสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ ตามขอบเขตเชิงเนื้อหาในขอบข่ายวัตถุประสงค์เนื่องด้วย
ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปเป็นสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณในจังหวัดสุรินทร์ 
 
9.พื้นที่การวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาพร้อมก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการท าการศึกษาวิจัย
โดยได้ท าการส ารวจพร้อมทั้งเก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวศึกษาถึงการ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมีความสมบูรณ์ อันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขอมของจังหวัดสุรินทร์การเลือก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท เหล่านี้ได้ท าการเลือกเป็นรายกรณี (Case Study) ตามเกณฑ์
ของกรอบที่ต้องการพัฒนาและเป็นพ้ืนที่ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้การพัฒนาต่อยอดเพ่ือเสริมให้เกิดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทในท้องถิ่นโดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวตั้งอยู่
ในเขตของจังหวัดต่างๆ โดยวิจัยได้ก าหนดพื้นที่เพ่ือการวิจัย 
 
10.เครื่องมือการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพเพ่ือ
ความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลหลายลักษณะดังกล่าว  ดังนั้นผู้วิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือในเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต ดังนั้นเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากต้องเดินทางไปเก็บข้อมูล
ทั้ง 4 พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านไพล ปราสาท
ตาเหมือนและปราสาทภูมิโปน เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นการตรวจสอบข้อมูล โดย
คณะผู้วิจัย (Investigators Triangulation) คณะทีมนักวิจัย มีจ านวน 5 คน ไดเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือ
ท าการศึกษา สังเกตและท าการสัมภาษณ์พร้อมกับเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณในจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่ท าการศึกษาพร้อมกับ
การสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่
จะเกิดกับการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ใช้อุปกรณ์เสริมอันเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ทันสมัยด้วยดังนี้  
      1.แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ถือว่าเป็นเครื่องมือชั้นรองลงจากผู้วิจัยที่ถือเป็น
เครื่องมือหลัก ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ อันได้แก่ เพ่ือการประกอบและเป็นแนวทางในการเก็บ
ข้อมูลเชิงสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณด้าน
บริบทพื้นที่และความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์  
       2.แบบสัมภาษณ์ ด้านสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ด้านสารสนเทศและระบบ
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การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาสารสนเทศและ
ระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 
        3.เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (VDO) เป็น
อุปกรณ์หลักๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาพและเสียง เนื่องด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในราย
ประเด็นนั้น จะใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงเพ่ือกันข้อผิดพลาดอันจะเกิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเพ่ือ
ยืนยันข้อมูลซ้ าในลักษณะของการไม่ชัดเจนในค าตอบด้วย ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวนั้นจะเป็น
และส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบหรือสร้างเว็บไซต์เพ่ือความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาภาพและเสียงพร้อม
ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศเป็นต้น  
ตารางที่ ๑ แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์วิธีการและผู้ให้ข้อมูล 
  

ข้อ วัตถุประสงค์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบท 

พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

-  ผู้น าชุมชน 
-  เจ้าหน้าที่ ททท. 
-  เจ้าหน้าที่ อบต. 

- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
- เอกสาร 

2. เพ่ือศึกษาสารสนเทศและระบบการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

-  ผู้น าชุมชน 
-  เจ้าหน้าที่ ททท. 
-  เจ้าหน้าที่ อบต. 

- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
-  เอกสาร 

3. เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่ง
ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

-  คณะนักวิจัย 
 

- ประชุมกลุ่มย่อย 

 
 ผลการศึกษา   
          1. ประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวในบริบทพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ แถบอีสานใต้ ถือ
เป็นแหล่งอริยธรรมขอมโบราณ เป็นศาสนสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญ ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 
ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ตามลัทธิไศวนิกาย นิกายบูชาพระศิวะ ในอดีตของอาณาจักรขอมโบราณ  
ในพ้ืนที่การวิจัย เลือกเฉพาะพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นพื้นที่มี
ที่ตั้งของปราสาท ใกล้บริเวณชุมชน และเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวยังขาด การเข้าถึงข้อมูลแบบ
พ้ืนฐาน จึงเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว และสิ่งที่ส าคัญยังเป็นการลดรายได้ของชุมชนอีกด้วย  กลุ่ม
ปราสาทขอมโบราณในพ้ืนที่การวิจัย มีการสร้างปราสาทด้วยศิลาแลง มีอายุนับพันปี โดยฐานคติกา
สร้าง     ได้กล่าวถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้างปราสาท รูปเคารพ ที่นับถือในสมัยก่อน และ
องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของปราสาทหิน (ขอม) ผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา 
และฐานคติการสร้างปราสาทขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์  

การสร้างสถานที่เคารพ ที่เป็นลักษณะอาคารทรงปราสาท มาจากฐานคติความเชื่อ
ของอินเดียได้กล่าวว่า เทพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ ที่เป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล 
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ซึ่งอยู่บนสวรรค์ การสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจ าลองเขาพระสุเมรุ มายังโลกมนุษย์ เพ่ือเป็น
ที่สถิตของเทพเจ้า (พระศิวะ)  และมีการสร้างรูปเคารพของเทพเจ้าขึ้นมากมาย ตามลัทธิศาสนาไศวะ
นิกาย เพ่ือประดิษฐานไว้ภายในปราสาทหิน โดยตัวปราสาทมีความหมายของเขาพระสุเมรุ เช่น มี
ปราสาทประธานตรงกลาง มีปราสาทบริวารล้อมรอบ ถัดออกมามีสระน้ า และก าแพงล้อมรอบอีก
ชั้นหนึ่ง การที่ท าหลังคาปราสาทเป็นเรือนซ้อนชั้นก็หมายถึง สวรรค์ หรือ วิมานของเทพเจ้า และเป็น
ที่สถิตของเทวดา เป็นต้น ดังนั้น การสร้างปราสาทหิน ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย อาณาจักรขอม จึงถือเป็น
มรดกอันล้ าค่าของแผนดิน และเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ ตลอดถึง ต้องมีการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และถือเป็นสิ่งล้ าค่าที่นักท่องเที่ยว  

1.ปราสาทขอมโบราณในพ้ืนที่วิจัย มีดังนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์  ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากซื่อภาษาเขมร ๒ ค าคือ ภูมิ ซึ่งในภาษาเขมร
ออกเสียงว่า“ปูม” หมายถึงแผ่นดินหรือสถานที่ และ ปูน ซี่งออกเสียงว่า“ โปน” แปลว่า“ หลบช่อน” 
รวมความแล้วมีความหมายว่า“ ที่หลบช่อน” จากความหมายของชื่อมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับประวัติแห่งในเรื่อง“ เนียงเด๊าะทม  แปลว่า“ นางผู้มีหน้าอกใหญ่ หรือนมใหญ่” ซึ่งมี
เรื่องเล่าว่าเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมหนีภัย หรือลี้ภัยมาถึงปราสาทแห่งนี้ แต่ถูกน ามาพักอาศัย 
ณ เมืองนี้เพ่ือหลบหนีภัยสงคราม ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทอิฐ ๓ หลัง เป็นศิลปะขอมสมัยก่อน
เมืองพระนคร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๓ ถือว่าเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบ
อยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน 

สภาพเศรษฐกิจ   ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ บริบทโดยรอบที่อาศัย
โดยรอบของปราสาทภูมิโปน  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท า
นา) ท าส่วน (ส่วนยากพารา) ปลูกมันสัมปะหลัง แบบผสมผสาน ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจทาง
การเกษตรที่หมุนเวียนในแต่ละปี ประกรมีรายได้จาก การท านา  น้ ายางพารา และมันส าปะหลัง ถือ
เป็นอาชีพหลัก ส่วนการท าอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ และหาของป่ามาขาย และ
รับราชการ มีสถานบริการ ประชาชน และเข้าถึงได้ ได้แก่  1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านภูมิโปน 
อบต.  2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ  อบต. 3) เทศบาลในตัวอ าเภอสังขะ 4) ข้าราชการครูใน
ท้องถิ่น 5) โรงพยาบาลในอ าเภอสังขะ  6)โรงพยาบาลในตัวอ าเภอเมือง สุรินทร์  7) สถานีอนามัย 
8) สถานต ารวจ มีสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาตามชุมชน ทั้งองค์กรที่ใช้ประกอบการค้า รับ
ซื้อข้าวเปลือก มันส าปะหลัง อ้อย ทางการเกษตร ถือเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดีมาก ในบริบทสภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

 สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานในช่องทางส าคัญ ได้แก่ 
1.ปากต่อปาก  2.ทางเว็บไซต์ 3.แผ่นพับ (Brochures) แผ่นพับ ชื่อชุด “Amazing Thailand  
Always Amazes You” 
           1.2 ปราสาทตาควาย สถานทีทั้งของปราสาท ที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่บริเวณช่อง
ตาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ ๑๗ ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ กาบเขิง-บ้านกรวด ที่มาของปราสาทตาควาย ตามค าบอกเล่าของ
ชาวบ้านเป็นการเล่าต่อๆ กันมาว่า มีตาผู้สูงอายุสมัยก่อนได้ตามหาควายของตนเองที่เลี้ยงไว้ ควาย
ได้มาบริเวณแถบนี้ ได้มาพบปราสาทที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน และได้ไปบอกเล่าเพ่ือให้ผู้คนทราบ มี
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ผู้คนได้เข้ามาดู และท าพิธีเซ็นไหว้ปราสาท ตามความเชื่อของท้องถิ่น จากนั้นจึงเรียกตามผู้มาพบ คือ 
ตากระไบ หรือ ตาควาย นั้นเอง  มีปรากฏอีกจากที่มาของปราสาทชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้
ออกไปล่าสัตว์ในกลางคืน ปรากฏว่าได้ส่องไฟไปเห็นตาควายในตรงที่มีปราสาทพอดี จึงเดินเข้าไปดู
แต่แทนที่จะเห็นควายกลายเป็นปราสาทแห่งนี้เลย เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า“ ปราสาทตาควาย” ต่อๆ 
กันมา ปราสาทนี้ อยู่บริเวณของ“ช่องตาควาย” ในเขตหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมูบานไทยนิยมประมาณ ๕ กิโลเมตร  บริบททั่วไปของปราสาทตาควาย เป็นปราสาท
ที่ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ปรากฏมีเพียงปราสาทหลังเดียว  เป็นปราสาทที่มีประตู ทางเข้าออก ทั้ง ๔ 
ด้าน  เป็นช่องประตูที่สามารถเข้าออกได้ ศิลปะขอมแบบบายน ถือว่าเป็นศิลปะที่มีความเจริญในยุค
ขอมโบราณ ราวสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พ.ศ.๑๗๒๔ – ๑๗๖๒  ตามที่ปรากฏในปัจจุบันปราสาทตา
ควาย ยังคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไปมากกว่าที่เคยเห็นมา ในบริบททั่วไปภายในปราสาทตาควาย
มีผู้คนที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม ทั้ง ๒ ปะเทศคือ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  การสร้างถาวรวัตถุที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีดังนี้  เส้นทางเดินขึ้นเพ่ือเที่ยวชมปราสาทเป็นเส้นทางที่ได้สร้างเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากมีถนนเข้าออกสะดวก ทางขึ้นมีบันได้นาคราช ๒ ตัวสวยงามมาก  มี
พระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ด้วย  ต่อจากนั้นมีการเทพ้ืนด้วยปูนเสริมเหล็ก
เดินเท้าเข้าไปชมองค์ปราสาทตาควาย ซึ่งมีความเจริญมากกว่าแต่เดิม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
ประชาชน และคณะสงฆ์ในจังหวัดสุรินทร์ ไปร่วมบริจาค อาทิ สังกระสี  อาหารแห้ง  สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อเป็นก าลังใจแก่นายทหารที่ประจ าการ 

 เศรษฐกิจและอาชีพ ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพการท าเกษตร (ท านา)ส่วนใหญ่ ตาม
บริบทพ้ืนที่ เป็นสองระดับคือ นาลุ่ม มักมีการท าเกษตรกรรม การท านา เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ดอน มัก
มีการท าพืชไร่ และไม้เศรษฐกิจ เช่น การปลูกย่างพารา ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกแตงโม ปลูกถั่ วดิน 
เป็นต้น มีรายได้จากการเกษตรแบบหมุนเวียน ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่สมัยก่อน เมื่อ 
20 ปี ที่ผ่านมา ชาบ้านมักรอท าแต่นา อย่างเดียว แต่สมัยปัจจุบันมีการผสมผสาน และได้น าพืช
เศรษฐกิจเข้ามา จึงเกิดเป็น บริเวณท่ีมีเศรษฐกิจที่งอกงามมาก 

           1.3 ปราสาทบ้านไพล สถานที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ต าบลเชือเพลิง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์-ช่องจอม ประมาณ ๖ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตรงบ้านแสรโบราณ
เข้าไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปภายในวัดปราสาทพรหมคุณ หมู่ 
๖ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บริเวณของที่ตั้งปราสาทบ้านไพล วัดปราสาทพรหม
คุณ ท่านสามารถจอดรถของท่านไว้ในบริเวณวัดแล้วเข้าเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ได้เลย   ประวัติของ
ปราสาท ตรงประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท ได้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประวัติปราสาทแห่งนี้โดยย่อว่า ปราสาทบ้านไพลประกอบด้วยปราสาทอิฐ ๓ หลัง กรอบประตูและ
ทับหลังสร้างจากหินทรายจ าหลักเป็นลวดลายต่าง ๆ มีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก มีอายุราว 
พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๖๕๐ เพ่ิมภายในปราสาทองประดิษฐานศิวลึง สภาพทั่วไปของปราสาท ประกอบด้วย
ปราสาทอิฐ หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ตัวปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันท้ัง ๓ หลัง ดังนี้ 
๑) ปราสาท อิฐหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุด มีแผนผัง เป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาว 
ประมาณ ๔ คูณ ๔ เมตร มีประตู เข้าหรือ ออกทาง ต้านหน้าเพียงประตูเดียว ๒) ปราสาทอิฐหลังที่ 
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๒ อยู่ถัดจากปราสาทอีกหลังมาทาง ทิศใต้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาวประมาณ ๔ 
คูณ ๔ เมตร มีประตูเข้าหรือ ออกทางด้าน หน้าเพียงประตูเดียว เช่นเดียวกันกับหลังที่หนึ่ง   ๓) 
ปราสาทอิฐ หลังที่ ๓  ปัจจุบันไม่ปรากฏตัวปราสาทให้ได้เห็นเพราะได้พังทลายลงจนหมดแล้ว 
คงเหลือเพียงฐานและเสาด้านข้างของกรอบประตูสองข้างเท่านั้น จากสภาพของตัวปราสาทที่ได้เห็น
ในวันที่ผู้วิจัยลงส ารวจและเก็บข้อมูลนี้ได้เห็นร่องรอยการบูรณะซ่อมแซมอยู่บ้างโดยการน าเอาก้อน
อิฐมาก่อและสอปูนบางสวนในตัวปราสาทเพ่ือรักษาตัวปราสาทบางส่วนมิให้พังลงมา 

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง เป็นที่
ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้านเสม็ด และหนอง 
คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ดังนี้  ที่ราบ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมัก
มีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการ
รับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้าง
เกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมื อง ตามที่ตนปลูกได้ 
นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พ้ืนบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายใน
เมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตร
อินทรีย์   

1.4 ปราสาทบ้านพลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จงหวด
สุรินทร์ อยู่หางจาก ที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ 
สุรินทร์-จอม ประมาณ ๔ กิโลเมตร ถึงบ้านพลวง ทางแยกซ้ายมือเข้าไปตามถนนคอนกรตอก 
ประมาณ ๖๐ เมตร ก็เขาถึงปราสาท ก่อน เขาชมปราสาทท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม ชาวไทยคนละ 
๑๐ บาท ส่วนชาวต่างชาติคน ละ ๕๐ บาท ปราสาทแห่งนี้ เปิดให้เข้าเยี่ยม  ขมได้ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐น. - ๑๘.๐๐ น. ทกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประวัติของปราสาท ปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้
สร้างขึ้นตามแบบศิลปกรรมของแบบปาปวน ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๖ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๗ 
เนื่องจากบริเวณหน้าบันมีภาพสลักรูปสัตว์ต่าง ๆ เซ่น รูปกระรอก รูปลิง รูปม้า รูปจรเข้ เป็นต้น 
รวมทั้งลักษณะของทับหลังที่ท่อนพวงมาลัย  เป็นต้น ล้วนเป็นลักษณะของศิลปกรรมขอมในวง
ระยะเวลาดังกล่าวทั้งสิ้น กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนทึ่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ 
ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้าที่ ๕ (ฉบับพิเศษ) ก าหนดพ้ืนที่โบราณสถานบ้าน
พลวง ประมาณ ๕ ไร่ งาน ๒ ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ กรมศิลปากรร่วมกับนายชิลเดรส อาร์ 
แวนข์ (chiLdresS Rvace) นักวิชาการชาวอเมริกาได้ท าการขุดแต่งและบูรณะปราสาทหินบ้านหลวง
โดยวิธีอนัสติโลซิส คือ การขุดค้นหาก้อนหินที่ทลายลงของตัวปราสาทที่ตกหล่นจมอยู่ใต้ดิน แล้วรื้อ
ตัวปราสาทลงจนถึงฐานรากและน าหินต่างๆ เรียงประกอบขึ้นใหม่ดังเดิมส าหรับชิ้นส่วนหลังคา
ปราสาทหาชิ้นส่วนไม่พบจึงได้เปิดโล่งไว้ดังที่เห็นอยู่ใบปัจจุบัน ในการขุดแต่งครั้งนี้ ได้พบโบราณวัตถุ
จ านวนมาก เช่น เครื่องถ้วยศิลปะขอมโบราณ 



๒๐๕ 
 

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง เป็นที่
ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้านเสม็ด และหนอง 
คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ดังนี้  ที่ราบ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมัก
มีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการ
รับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้าง
เกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ 
นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พ้ืนบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายใน
เมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์ เกษตร
อินทรีย์ 

ลักษณะการท่องเที่ยว มีความหมายที่มีคุณค่า ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ดังนี้ 
คือ  ทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถโน้มน้าวหรือดึงดูดใจให้เกิดความน่าสนใจ
ปรารถนาที่จะไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นส าคัญ สถานที่นั้น 
ต้องเป็นจุดที่น่าสนใจและมักนิยมมาเที่ยวกันตามประเภทใหญ่ๆ คือ 
               ๑. สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural  Attraction Factors) ได้แก่
ความงามทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนในพ้ืนที่นั้น เช่น ทะเล หาดทรายขาว สภาพป่า 
สัตว์ป่านานพันธ์  
                  ๒. สิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical  and  Cultural 
Attraction  Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มาเยือน ในพ้ืนที่นั้น เช่น วัด วัง
พระราชา เมืองโบราณ โบราณวัตถุ สิ่งทักทอ เช่น หวาย  ไม้  ผ้า  หรือเครื่องทอง ต่างๆ เป็นต้น และ
ได้หมายรวมไปทั้ง กิจกรรมต่างๆด้วย เช่น การกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล ผลไม้ อาหาร  ผ้าไหม 
ต่างๆ  
                   3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือท า
ให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ที่ส าคัญคือ ที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็น แบบ โรงแรม  รี
สอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์  รองลงมา คือ การบริการ และการบริโภคที่จะต้องมีร้านอาหารบริการ
ส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 
                   4. การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง  การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมี
การคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสะดวก ปัจจัยในการเลือกการท่องเที่ยวของแต่
ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือความต้องการที่ จะรับจากการท่องเที่ยว 
โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวบางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายใน
เรื่องของที่พักและอาหาร เป็นต้น   
  2  สารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
                1. ที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว มีข้อมูลบอก โดยมีชื่อของโรงแรม ที่พักที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพ่ือความสะดวกในการติดต่อหรือการสั่งจองห้องพักของ



๒๐๖ 
 

นักท่องเที่ยว ส่วนนี้เองท าให้การติดต่อที่พักเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถ
สอบถามสถานะของห้องพัก หรือ การยืนยันการจองได้ทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียเที่ยว
ไปยังโรงแรมนั้นๆในกรณีที่ห้องถูกจองหมดแล้วเป็นต้นส่วนทางด้านร้านอาหารก็เฉกเช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามถึงสถานที่ประเภทอาหารหรือบริการต่างๆของร้านอาหารโดยใช้ชื่อ
อักษรย่อภาษาอังกฤษด้วย (F) ด้วยพร้อมกับนั้นก็มีหมายเลขของร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในเมือง
สุรินทร์อาจจะเป็นของฝากหรือสินค้าพ้ืนเมืองสุรินทร์โดยนกท่องเที่ยวสามารถสอบถามเวลาเปิด-ปิด
หรือประเภทของสินค้าต่างๆรวมทั้งบางที่อาจจะมีการจองผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็มีปั๊มน้ ามันหรือสถานที่
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก็สามารถดูได้จากจากแผนที่ท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบายใจแก่
นักท่องเที่ยวที่สัญจรมาด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวก็สามารถดูระยะห่างหรือสถานีเชื้อเพลิงได้เป็น
การเพ่ิมความสบายใจในการเดินทางรวมถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกด้ วยและนอกจากนี้ยังมี
หมายเลขของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency call) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็
สามารถโทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินเพ่ือแจ้งความหรือแจ้งเหตุด่วนอันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยหรือยาม
ฉุกเฉินทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยโดยมีหมายเลขของสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและของโรงพยาบาลสุรินทร์ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถโทรติดต่อได้ เป็นการ
เพ่ิมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสบายใจและ
ไว้ใจได้เมื่อมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสุรินทร์ ที่พักที่เป็นที่พักหลักของนักเท่ียว
ที่มาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนมากจะพักท่ี 
               ๑.โรงแรมทองธารินทร์ ๒.โรงแรมมณีโรจณ์ ๓.โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก ๔.โรงแรมมาติ
นา 
๕.สวนป่ารีสอร์ท ๖.โรงแรมเกษมกาเด้น ๗.ดิออคิดเรสซิเดนซ์ ๘.ฟอจูนแมนชั่น ๙.โรงแรมเพชรเกษม 
๑๐.โรงแรมวันฟู 

        ๒.ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว  ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวในสุรินทร์นี้ ส่วนมาก
มีแบบร้านทั่วไปที่สามารถนั่ง รับประทานหรือซื้อหาทั่วไปจากตลาดไนท์ ได้ ถือว่ามีหลายทางเลือกให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับบริการได้ โดยร้ านอาหารส่วนมากที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน 
ร้านอาหารทั่วไปในสุรินทร์เป็นแบบชนิดที่เป็นแบบร้านอาหารพ้ืนบ้านทั่วไป ถ้าหากหาร้านเฉพาะที
แป็นอาหารตะวันตกนั้นก็สามารถหาได้จากร้านที่มาตฐานนิดหนึ่งทรงสมัยใหม่หรือไม่ก็เป็นแบบร้าน
ในรีสอร์ทหรือโรงแรมไปเลยก็ได้  ร้านอาหารโดยทั่วไปของสุรินทร์ ได้แก่  
๑.เซเลเบรด ๒.มะเซิล ๓.ร้านอาหารส่วนป่า ๔.แม่พิมพ์ปลาเผา ๕.กรีนเทอเรสซ์ ๖.ร้านคิดถึงเบเกอรี่ 
๗.อ.กุ้งเผา ๘.ระเบียงน้ า ๙.ชายน้ า  10.ร้านอาหารเป่าปาก         
               ๓. ร้านขายของที่ระลึก  เนื่องจากสุรินทร์เป็นเมืองมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึง
มีสินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายใช้สอยเพ่ือนิยมซื้อหาเมื่อมาเยือน โดย
สินค้าที่น าเสนอ ได้แก่ ผ้าไหม ประเกือม ผักกาดหวาน และข้าวสาร เครื่องจักรสาน สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ 
และหลังจากนั้นก็เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ผ้าไหมต้นแบบ อันเป็นแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสียงของสุรินทร์ ซึ่ง
จัดตั้งโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อนพร้อมกับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านผ้าไหมจบครบกระบวนการ
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ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเกือบสามร้อยปี หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปเที่ยวชมก็มีเบอร์
โทรศัพท์เพ่ือการติดต่อเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวแผ่นพับจึงได้ออกแบบมาลักษณะท านองเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์และชี้แนะน าให้รู้แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีการพัฒนา
ลวดลายสีสันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าหลายชนิด 
เช่น ผ้าคลุมไหล ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล กระเป๋าผ้าและอ่ืนๆ จัดจ าหน่ายในราคาย่อมเยาและในแผ่นพับ
นั้นได้บอกสถานที่ของแหล่งท่องเที่ยวและระยะทางจากแหล่งท่องเที่ยวถึงตัวเมืองเป็นต้น 
โดยร้านขายของที่ระลึกที่ข้ึนชื่อของสุรินทร์ได้แก่ ๑.ร้านของฝากห้าดาว ๒.ร้านเอกอนนันต์ไหมไทย 
๓.ร้านขายของทีร่ะลึกพ้ืนเมือง ๔.ร้านกุนเชียงห้าดาว  ๕.สุรินทร์ไหมไทย ๖.กรีนเอ้าเลทสุรินทร์ 
๗.ซินเฮงของฝากเมืองสุรินทร์ 
                 ๔. สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  จากการเดินทางท่องเที่ยวของ เป็น
สถานที่ ท่องเที่ ยวกลุ่มอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัดสุรินทร์ บริการแผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดงให้เห็น สิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวได้กล่าวแล้วข้างต้น แสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ าที่นั่งพักผ่อน หอพระในการกราบไหว้  หรือแม่แต่บริการเที่ยวชมที่
โรงเรียนจัดท า เช่น มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น แต่ยังไม่เกิดเป็นกิจจะลักษณะเท่าใดนัก พร้อมกันนั้นก็มี
หลายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้ง
เหตุด่วนเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยว
ทั้งสิ้น  เป็นต้น 
        ๕. สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว 1.มีการบอกเล่าปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ผู้มา
เยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวรับรู้มากที่สุดส าหรับคนในท้องถิ่นหรือจากการบอกกล่าวที่เขาเล่าลือกัน
โดยเหตุการณ์นั้นเป็นการประจักษ์โดยสายตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในลักษณะของการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม และรวมไปทั้งการจัดแสงสีเสียงต านาน หรือ การเล่าขานต านานท้องถิ่น ของชาว
เขมร เมืองสุรินทร์  มีการจัดงานกิจกรรมเสียงสีเสียงขึ้นทุกปี  ท าให้ผู้คนในละแวกใกล้หรือไกลบ้านได้
รู้จักงานแสดงอันนี้ และได้แวะมาเที่ยวชมหรือเยี่ยมเยือนกันเป็นประจ าทุกปี ท าให้นักท่องเที่ยวและ
ชาวบ้านได้รู้จักดีมากขึ้น เนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและที่ เที่ยวหลักๆ ๒. ทาง
เว็บไซต์  ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการของจังหวัดสุรินทร์ ได้น าภาพและประวัติของปราสาทภูมิโปน 
ออกมาเผยแพร่ทางสื่อออกไลท์หรือทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเฟสบุค เว็บเพจ บล็อก และส่วนของ
เอกชนส่วนมากก็จะเป็นบริษัทที่ท าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เหล่านี้หรือบริษัททัวร์ต่างๆ จึง
ท าให้การเข้าถึงการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงและอ่านได้เพ่ือ
หาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของภูมิโปนได้ เพ่ือหาสารสนเทศ ได้ ประวัติศาสตร์ การ
เข้าถึงการเดินทางหรือเส้นทางด้วย 3.แผ่นพับ (Brochures)  ชื่อชุด “Amazing Thailand  Always 
Amazes You” เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นแผ่นพับที่จัดท าโดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยส านักงานจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นแผ่นพับที่เน้นการน าเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้หัวเรื่องว่า “แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุรินทร์” โดยแผ่น
พับจะมีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทรวมได้ด้วยกัน โดยมิได้แบ่งออกเป็นรูปแบบการ
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ท่องเที่ยวที่ชัดเจน  เนื่องจากว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยพ้ืนที่การท่องเที่ยวมิได้ลง
น้ าหนักไปยังแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นพิเศษ 
 
       5.1.3 พัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อมูลทั่วไปขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพ่ือความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม ยังไม่มี ที่มีความ
หลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้งเสีย
ค่าบริการ จัดท าขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ิมเติมได้ และข้อมูลด้าน
อ่ืนๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่น
พับ และข้อมูลการเข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพ่ิมเติมในสถานที่ชุมชน มี
ฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้า
ศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่ครอบคลุมในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น  ปราสาทตาควาย 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม 
เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทย 
และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พ้ืนที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้ า 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการน าเสนอในพ้ืนที่
นี้คือ แผ่นพับ ที่สามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจ าปี การให้ความส าคัญของ
ระหว่าง 2 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส าคัญ ตลอดถึง เพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่อยู่แถบ
บริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เป็นต้น  

ดังนั้นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้า และนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่ม 
ได้ให้การสัมภาษณ์ โดยสรุปว่า แผ่นพับถือเป็นความส าคัญ เพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน ที่
จ าเป็นและส าคัญมาก เมื่อมีการพัฒนาในรูปแบบเชิงการท่องเที่ยว และภาวการณ์พัฒนาชุมชนขั้น
พ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในอินเตอร์เน็ต เว็ป เอกสารอ่ืนๆ เพราะดึงดูด
นักเที่ยวทั้งมรชุมชนเอง และนอกพ้ืนที่ให้เข้ามาเที่ยวได้ ดังนั้น แผ่นพับตามพ้ืนที่การวิจัย 4 พื้นที่ จึง
มีความจ าเป็น และส าคัญมาก  

กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้
ในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้จากปราสาทขอมตามพ้ืนที่ 2.ช่วยส่งเสริม เพ่ือพัฒนา เด็ก 
เยาวชน ผู้สนใจ ในการน าเสนอข้อมูล พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่
ส าคัญ ที่มีการจัดงานประจ าปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิดแนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล  
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ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พ้ืนจัดการแสดงในเวทีที่ส าคัญ
เพ่ือโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้ให้
น่าสนใจตามพ้ืนที่ เป็นต้น  

ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ยังขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ใน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด การสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
            1. ประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์  

การสร้างสถานที่เคารพ ที่เป็นลักษณะอาคารทรงปราสาท มาจากฐานคติความเชื่อ
ของอินเดียได้กล่าวว่า เทพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ ที่เป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล 
ซึ่งอยู่บนสวรรค์ การสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจ าลองเขาพระสุเมรุ มายังโลกมนุษย์ เพ่ือเป็น
ที่สถิตของเทพเจ้า (พระศิวะ)  และมีการสร้างรูปเคารพของเทพเจ้าขึ้นมากมาย ตามลัทธิศาสนาไศวะ
นิกาย เพ่ือประดิษฐานไว้ภายในปราสาทหิน โดยตัวปราสาทมีความหมายของเขาพระสุเมรุ เช่น มี
ปราสาทประธานตรงกลาง มีปราสาทบริวารล้อมรอบ ถัดออกมามีสระน้ า และก าแพงล้อมรอบอีก
ชั้นหนึ่ง การที่ท าหลังคาปราสาทเป็นเรือนซ้อนชั้นก็หมายถึง สวรรค์ หรือ วิมานของเทพเจ้า และเป็น
ที่สถิตของเทวดา เป็นต้น ดังนั้น การสร้างปราสาทหิน ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย อาณาจักรขอม จึงถือเป็น
มรดกอันล้ าค่าของแผนดิน และเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่  ตลอดถึง ต้องมีการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และถือเป็นสิ่งล้ าค่าที่นักท่องเที่ยว ทั้งใน และต่างประเทศจะให้ความสนใจ 
เข้าไปศึกษา และเที่ยวชมปราสาทแต่ละแห่ง ดังนั้นปัจจัยของการเที่ยวชมปราสาทแต่ละแห่ง จึง
สามารถแบ่งได้ 4 ปัจจัยหลักการท่องเที่ยว ดังนี้  

การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์  มีก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ
ทางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ที่
เกิดขึ้นในจุดต่างๆ ตามพ้ืนที่  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดท่องเที่ยวตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ ความมีชื่อเสียงเก่ียวกับข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม 
และช้าง อาทิเช่น การมีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองช้าง การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
การมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานและส่งออกขายไปทั่วโลก การได้รับคัดเลือก
ให้ออกแบบและทอผ้าไหมส าหรับตัดเสื้อให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจ APEC นอกจากนี้สุรินทร์ยังเป็นดินแดน
ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง “อารยธรรมขอมโบราณ” มี
ปราสาทที่เก่าแก่ประมาณ ๓๘ แห่งกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ปราสาทยายเหงา  ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ อ.สังขะ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ที่ค้นพบในประเทศ
ไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท



๒๑๐ 
 

และกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ.พนมดงรัก ตั้งอยู่ในเขตชายแดนและเป็นจุดเชื่อมต่อ ตาม
รอยเส้นทางอารยธรรมของโบราณที่ส าคัญ เป็นต้น 

1.ปราสาทขอมโบราณในพื้นที่วิจัย มีดังนี้ 
        1.1 ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   

สภาพเศรษฐกิจ   ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ บริบทโดยรอบที่อาศัยโดยรอบของปราสาท
ภูมิโปน  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) ท าส่วน (ส่วนยาก
พารา) ปลูกมันสัมปะหลัง แบบผสมผสาน ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจทางการเกษตรที่หมุนเวียนใน
แต่ละปี ประกรมีรายได้จาก การท านา  น้ ายางพารา และมันส าปะหลัง ถือเป็นอาชีพหลัก ส่วนการ
ท าอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ และหาของป่ามาขาย และรับราชการ  มีสถาน
บริการ ประชาชน และเข้าถึงได้ ได้แก่  1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านภูมิโปน อบต. 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ  อบต. 3) เทศบาลในตัวอ าเภอสังขะ 4) ข้าราชการครูใน
ท้องถิ่น 5) โรงพยาบาลในอ าเภอสังขะ  6)โรงพยาบาลในตัวอ าเภอเมือง สุรินทร์  7) สถานีอนามัย 
8) สถานต ารวจ มีสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาตามชุมชน ทั้งองค์กรที่ใช้ประกอบการค้า รับ
ซื้อข้าวเปลือก มันส าปะหลัง อ้อย ทางการเกษตร ถือเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดีมาก ในบริบทสภาพ
เศรษฐกิจชุมชน  สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานในช่องทางส าคัญ ได้แก่ 
1.ปากต่อปาก  2.ทางเว็บไซต์ 3.แผ่นพับ (Brochures) แผ่นพับ ชื่อชุด “Amazing Thailand  
Always Amazes You” 

1.2 ปราสาทตาควาย สถานทีทั้งของปราสาท ที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่บริเวณช่องตา
ควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ ๑๗ ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามที่ปรากฏ
ในปัจจุบันปราสาทตาควาย ยังคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไปมากกว่าที่เคยเห็นมา ในบริบททั่วไป
ภายในปราสาทตาควายมีผู้คนที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม ทั้ง ๒ ปะเทศคือ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  
การสร้างถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีดังนี้  เส้นทางเดินขึ้นเพ่ือเที่ยวชมปราสาทเป็นเส้นทางที่ได้
สร้างเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากมีถนนเข้าออกสะดวก ทางขึ้นมีบันได้นาคราช ๒ 
ตัวสวยงามมาก  มีพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ด้วย  ต่อจากนั้นมีการเทพ้ืน
ด้วยปูนเสริมเหล็กเดินเท้าเข้าไปชมองค์ปราสาทตาควาย ซึ่งมีความเจริญมากกว่าแต่เดิม ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์จากประชาชน และคณะสงฆ์ในจังหวัดสุรินทร์ ไปร่วมบริจาค อาทิ สังกระสี  
อาหารแห้ง  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือเป็นก าลังใจแก่นายทหารที่ประจ าการ 
                  เศรษฐกิจและอาชีพ ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพการท าเกษตร (ท านา)ส่วนใหญ่ ตามบริบท
พ้ืนที่ เป็นสองระดับคือ นาลุ่ม มักมีการท าเกษตรกรรม การท านา เป็นต้น ส่วนในพ้ืนที่ดอน มักมีการ
ท าพืชไร่ และไม้เศรษฐกิจ เช่น การปลูกย่างพารา ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกแตงโม ปลูกถั่วดิน เป็นต้น 
มีรายได้จากการเกษตรแบบหมุนเวียน ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่สมัยก่อน เมื่อ 20 ปี ที่
ผ่านมา ชาบ้านมักรอท าแต่นา อย่างเดียว แต่สมัยปัจจุบันมีการผสมผสาน และได้น าพืชเศรษฐกิจเข้า
มา จึงเกิดเป็น บริเวณท่ีมีเศรษฐกิจที่งอกงามมาก 

       1.3 ปราสาทบ้านไพล สถานที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ต าบลเชือเพลิง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์-ช่องจอม ประมาณ ๖ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตรงบ้านแสรโบราณ
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เข้าไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปภายในวัดปราสาทพรหมคุณ หมู่ 
๖ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บริเวณของที่ตั้งปราสาทบ้านไพล วัดปราสาทพรหม
คุณ ท่านสามารถจอดรถของท่านไว้ในบริเวณวัดแล้วเข้าเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ได้เลย  ประวัติของ
ปราสาท ตรงประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท ได้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประวัติปราสาทแห่งนี้โดยย่อ มีสภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชื้อเพลิง เป็นที่ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้าน
เสม็ด และหนอง คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่
ได้ดังนี้  ที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 
ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง 
โดยส่วนมากมักมีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป 
ตลอดถึงมีการรับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มัก
มีการรับจ้างเกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตน
ปลูกได้ นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พ้ืนบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่ง
ขายในเมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์
เกษตรอินทรีย์   

           1.4 ปราสาทบ้านพลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ 
สุรินทร์-จอม ประมาณ ๔ กิโลเมตร ถึงบ้านพลวง ทางแยกซ้ายมือเข้าไปตามถนนคอนกรีต  ประมาณ 
๖๐ เมตร ก็เขาถึงปราสาท ก่อน เขาชมปราสาทท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม ชาวไทยคนละ ๑๐ บาท 
ส่วนชาวต่างชาติคน ละ ๕๐ บาท ปราสาทแห่งนี้เปิดให้เข้าเยี่ยม  ชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐น. - 
๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง เป็นที่
ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้านเสม็ด และหนอง 
คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ดังนี้  ที่ราบ 
ซ่ึงเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมัก
มีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการ
รับราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้าง
เกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ 
นอกนั้น เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พ้ืนบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายใน
เมือง เพ่ือจ านาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตร
อินทรีย์ 

ลักษณะการท่องเที่ยว มีความหมายที่มีคุณค่า ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ดังนี้ 
คือ ทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถโน้มน้าวหรือดึงดูดใจให้เกิดความน่าสนใจ
ปรารถนาที่จะไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นส าคัญ สถานที่นั้น 
ต้องเป็นจุดที่น่าสนใจและมักนิยมมาเที่ยวกันตามประเภทใหญ่ๆ คือ 
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               ๑. สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural  Attraction Factors) ได้แก่
ความงามทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนในพ้ืนที่นั้น เช่น ทะเล หาดทรายขาว สภาพป่า 
สัตว์ป่านานพันธ์  
         ๒. สิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  (Historical  and  Cultural 
Attraction  Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มาเยือน ในพ้ืนที่นั้น เช่น วัด วัง
พระราชา เมืองโบราณ โบราณวัตถุ สิ่งทักทอ เช่น หวาย  ไม้  ผ้า  หรือเครื่องทอง ต่างๆ เป็นต้น และ
ได้หมายรวมไปทั้ง กิจกรรมต่างๆด้วย เช่น การกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล ผลไม้ อาหาร  ผ้าไหม 
ต่างๆ  
         3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือท า
ให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ที่ส าคัญคือ ที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็น แบบ โรงแรม  รี
สอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์  รองลงมา คือ การบริการ และการบริโภคที่จะต้องมีร้านอาหารบริการ
ส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 
         4. การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง  การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมี
การคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสะดวก ปัจจัยในการเลือกการท่องเที่ยวของแต่
ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะรับจากการท่องเที่ยว 
โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวบางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายใน
เรื่องของที่พักและอาหาร เป็นต้น   
            ข้อมูลพ้ืนฐานของโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมในเขต จังหวัดสุรินทร์ ขั้นพ้ืนฐาน มี
ดังนี้ การส ารวจพ้ืนที่ปราสาทและการลงเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับพ้ืนที่โบราณ  ข้อมูลพ้ืนฐานที่
เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ ที่ตั้งปราสาท ในปัจจุบันพบว่า บ้างปราสาทที่ลงส ารวจมีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆขึ้นในรอบปี เกิดขึ้นหลายด้าน และบ้างปราสาทที่ลงส ารวจพ้ืนที่โดยรอบก็ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลของโบราณสถานแบบพ้ืนฐาน อาคารสถานที่ให้ข้อมูล 
ห้องน้ า  ร้านค้าสวัสดีการ ถนนทางเข้าชมปราสาท เป็นต้น จากการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวในบ้างพ้ืนที่มี
ความแตกต่างกันมาทั้งการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
   
         พัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อมูลทั่วไปขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพ่ือความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม ยังไม่มี ที่มีความ
หลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้งเสีย
ค่าบริการ จัดท าขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ิมเติมได้ และข้อมูลด้าน
อ่ืนๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่น
พับ และข้อมูลการเข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพ่ิมเติมในสถานที่ชุมชน มี
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ฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้า
ศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่ครอบคลุมในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น  ปราสาทตาควาย 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม 
เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทย 
และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พ้ืนที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้ า 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการน าเสนอในพ้ืนที่
นี้คือ แผ่นพับ ที่สามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจ าปี การให้ความส าคัญของ
ระหว่าง 2 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส าคัญ ตลอดถึง เพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่อยู่แถบ
บริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เป็นต้น  

 
แหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อการส่งเสริมดึงดูดที่มีผลต่อ

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
ผลจากการลงส ารวจพื้นที่ เพ่ือน าเสนอ โปรแกรมทางการท่องเที่ยวพร้อมเส้นทางเพ่ือ

การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์  จากการศึกษา และลงส ารวจพ้ืนที่ พบว่า โดยได้แบ่งออกเป็น  ๓ 
ประเภทดังนี้ วัฒนธรรมท้องถิ่น  โบราณสถานและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน โดยได้ตั้งชื่อแต่ละโปรแกรม
เส้นทางที่น าเสนอดังนี้ เส้นทางท่องหัตถศิลป์ถิ่นช้างไทย เส้นทางตามรอยอารยะธรรมขอม และ
เส้นทางวิถีชีวิตสุรินทร์ โดยโปรแกรมนั้นจะมีการตั้งเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละโปรแกรมอย่าง
ชัดเจนท าให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทราบเวลาที่จะเที่ยวชมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน
และรู้ถึงก าหนดการท่องเที่ยวในล าดับต่อไปอีกด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือได้ว่าสามารถให้ความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่สุรินทร์หรือเป็นชาวต่างชาติ ที่
ไม่ได้เส้นทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถเดินตามโปรแกรมที่น าเสนอไว้ในแผ่น
พับและท าให้สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาเที่ยวได้ครบทุกท่ีอีกด้วย  

พบว่า โดยแผนที่จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถดูแผนที่โดยรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และจุดที่เชื่อมโยงต่างๆในแผนที่ ได้แก่ ถนนหนทาง แหล่งท่องเที่ยว  
เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเขตอ าเภอต่างๆ ในอาณาบริเวณจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่ง
เหมาะและสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือแวะเยี่ยมเยือนด้วยตนเองหรือมาเป็น
การส่วนตัวที่ไม่ได้เหมาหรือใช้บริการทัวร์หรือตัวแทนน าเที่ยวต่างๆ เป็นต้นเป็นการเพ่ิมความสะดวก
และการเข้าถึงให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย   

พบว่าการท่องเที่ ยวทางเทศกาล  หรือ งานประเพณี  นั้น ในแผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์นครชัยบุรินทร์นั้นได้มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวไว้ ๖ ด้วยกันดังนี้  

        ๑.งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ 
สนามกีฬาศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ และมีจัดประกวดโต๊ะอาหารของช้าง ขบวนแห่งช้าง เลี้ยงอาหาร
ช้าง ประกวดธิดาช้างซึ่งได้โปรโมทว่าเป็นจัดเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานมีการแสดงช้าง
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่างๆ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท า
สื่อการประชาสัมพันธ์และได้บอกถึงสถานที่จัดงานและเบอร์โทรศัพท์หากต้องการติดต่อเพ่ือสอบถาม
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ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านงานกาชาดและงานช้างจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการบอกข้อมูลพ้ืนฐานโดยคร่าว
เพ่ือให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวชมและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยเป็นต้น  

        ๒. งานข้าวหอมมะลิและมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ได้บอกถึงสถานที่จัดงานของมกราคม
ของทุกปีและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมากมายการประกวดผ้าไหมและ
การแสดงบู๊ท (Boots) ของส่วนราชการต่างๆ  

๓.  งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทงได้บอกสถานที่และช่วงของ
การจัดงานคือ ณ ปราสาทศีขรภูมิในสัปดาที่สามของเดือนพฤศจิกายนมีการแสดงแสงสีเสียง จ าลอง
แนววิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองสุรินทร์ ของลาว เขมร ส่วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านการประกวด
นางนพมาศหรืองานลอยกระทงมีประกวดขบวนแห่ลอยกระทงนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้จาก
ส านักงานอ าเภอศีขรภูมิโดยมีหมายเลขเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถามเพ่ือการมาเที่ยวชมงาน
อีกด้วย  

๔.  เทศกาลงานปลาไหล ได้บอกถึงสถานที่จัดงานคือ ณ อ าเภอชุมพลบุรีในช่วงสัปดา
ที่สามของเดือนธันวาคมหรือท้ายปีนั้นเองก่อนเทศกาลปีใหม่ หลังจากที่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวข้าว
หรือท านาเสร็จ ช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเกษตรกรก็จะน ามาเป็นอาหารเพ่ือรับประทานจนเกิดเป็น
เทศกาลหรืองานประเพณีขึ้นมาเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวต้องการมาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เทศบาลชุมพลบุรี  

๕.  ประเพณีการบวชแห่นาคช้าง มีการบอกถึงวัดที่จัดคือราวๆ เดือนหกของทุกปีที่วัด
แจ้งบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการแห่ขบวนนาคช้างตามล าน้ ามูลอย่างเอิกเริกตาม
ล าน้ ามูล กิจกรรมต่างๆ คือ พิธีโกนผมและอ่ืนๆ อีก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สใจสามาถติดต่อขอ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ที่ที่ว่าการอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมีหมายเลข
ติดต่ออีกด้วย ซึ่งเทศกาลเหล่านี้ได้จัดขึ้นจากวัฒนธรรมการบวชหรืองานทางด้านการศาสนาของ
ชาวบ้านและได้โปรโม๊ทมาเป็นเทศกาลงานท่องเที่ยวอันเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กวยด้วย 

หากสังเกตจะพบว่าในจังหวัดสุรินทร์ จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญสองอย่างที่น าเสนอ
ผ่านแผ่นพับหรือสื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ คือ ด้านวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนพ้ืนเมือง
สุรินทร์และกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นโดยแบ่งเป็นส่วนแรก ๔ 
ด้านและส่วนที่สองอีก ๑ อย่างดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของสุรินทร์ตามการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นเป็นแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนพ้ืนเมืองเสียมากกว่าและเป็นสิ่งที่รู้จักกันดี
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
  1.ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
                 1. ทุกส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมา 
ปรึกษาหารือประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวทาง หรือ นโยบายระเบียบข้อ ก าหนด กฎหมาย เพ่ือ
น ามาบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป 
                  2.ต้องด าเนินนโยบายระหว่างเทศ เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางนโยบายการปฏิบัติน ามาใช้
และพัฒนาพื้นที่พิพาทร่วมกัน 
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                 3.กรมศิลปกรควรมีการยืดหยุ่น ในกฎหมาย เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ใน
โบราณสถาน  เพ่ือสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปราสาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น
ทรัพยากรของชุมชน 
                4.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์  ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านจุดส าคัญ และเชื่อมโยงเส้นทางปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือ
ครอบคลุมการท่องเที่ยวมากข้ึน 
               5.หน่วยงานภาครัฐ ที่ เกี่ยวข้องควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและมี
รายละเอียดของเนื้อหาท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปราสาทโบราณต่างๆ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
       
          2.ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
              1.ควรมีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและความส าคัญของปราสาท และมรดกแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดถึงการจัดการภูมิความรู้ ให้กับชุมชน และเยาวชน แต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเข้าใจเพ่ือการพัฒนาและ
ต่อยอดต่อไปได ้
             2.ควรที่จัดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสม แต่ละแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
แนะน าสถานที่เพ่ิมเติมได้อย่างหลากหลาย 
            3.ควรท าการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐทุกภาคส่วน ททท.  อบจ. อบต. 
กรมศิลปากร. และชุมชน  
           4. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือลดความขัดแย้งทางด้าน
การเมือง และใช้ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยวปราสาท โบราณและร่วมกัน น ามาซึ่งสันติภาพและสันติสุข
ระหว่างสองอาณาจักร ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับราชอาณาจักรกัมพูชา 
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ภาคผนวก ข. 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

                     ๑) ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาท ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของปราสาทภูมิโปน  ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้าน
ไพล ปราสาทตาควาย โดยการน าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไป สร้างแนวทาง หาแนวทางร่วม และการ
ก าหนดเป็นจุดยุธศาสตร์ในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งยังเป็นเอกสารการส ารวจสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และ
สภาพบริบททั่งไปของพ้ืนที่ได้อย่างดีมาก ประโยชน์ ต่อไป สามารถพัฒนาเป็นแนวทางต่อยอด การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านปราสาท และความต้องการของประชาชน ที่อาศัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
สามารถน าผลการวิจัย ไปสร้างแนวทางผลิตพันธ์ชุมชนได้ในหลายๆๆด้าน และพ้ืนที่เชิงการเกษตร
ตามพ้ืนที่ ที่สามารถจัดให้เป็นพ้ืนที่รองจากการเที่ยวปราสาทด้วย พร้อมทั้งที่พัก บริการอาหาร
เครื่องดื่ม ที่เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้   
                    ๒) ได้สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ ให้
อยู่ในรูปของข่าวสารที่ เป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล
ระดับบริหาร ขบวนการที่ท าให้ เกิดข่าวสารสารสนเทศนี้   การประมวลผลผลสารสนเทศ 
(Information Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใช้ง่านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
องค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ ๑. ระบบประมวลผล ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความ
ต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย ท าให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า 
และอาจผิดพลาด ปัจจุบันองค์การจึงต้องท าการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ
อีเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพ่ือให้การท างาน
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ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ๒. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการ
จัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์
เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ และ
ผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การจัดการข้อมูลปกติบุคคลที่ให้
ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสาร สนเทศโดยให้ความส าคัญกับ
ส่ วนประกอบสองประการแรก  แต่ ผู้ ที่ สน ใจด้ านการจั ดการข้ อมู ล  (Data/Information 
Management) จะให้ความส าคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซึ่งมีความเป็นศิลปะ ในการจัดรูปแบบและ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  สรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยี
ทุกรูปแบบที่น ามาประยุกต์ในการประมวลผล การจัดเก็บ การสื่อสาร และการส่งผ่านสารสนเทศด้วย
ระบบอีเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระบบทางกายภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และ
ระบบเครือข่าย ขณะที่ระบบนามธรรมเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ด้านสารสนทศ
ทั้งภายในและภายนอกระบบให้สามารถด าเนินร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ.ส่วนประกอบของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานทั้งระดับองค์การ
และอุตสาหกรรมธุรกิจต้องการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการด ารงอยู่และเจริญเติบโต
ขององค์การ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จและสามารถแข่งขันกับ
ธุรกิจอ่ืนในระดับสากลเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องท าความเข้าใจถึงวิธีใช้งาน
และโครงสร้างของระบบสารสนเทศสามารถสรุปส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ได้ ๓ ส่วน คือ ๑. 
เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหมายถึง ส่วนประกอบหรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่
รวมกันเข้าเป็น MIS และช่วยให้ระบบสารสนเทศด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นสื่อสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ชฺงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือสะดวกต่อการเข้ าถึงพ้ืนที่และพ้ืนที่โดย
รอย ที่สามารถน าผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ และเป็นข้อมูลได้  
  
                   ๓) ได้นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ได้แก่ เอกสารน าทาง และข้อมูลการเข้าถึง มิว่าจะออกไปในรูปแบบใดก็ตาม แต่ความรู้ที่ ได้จากการ
วิจัยนี้ได้เป็น ค าถาม และค าตอบ เพ่ือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้สามารถใช้ได้ในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การศึกษาพ้ืนที่โดยรอบด้วย และความต้องการของประชาชน และสิ่งส าคัญในพ้ืนที่ จาก
การวิจัยครั้งได้ได้เกิดนวัตกรรมเพ่ือการเข้าถึงแห่ลท่องเที่ยวตามพ้ืนที่การวิจัย  ได้แก่ ปราสาทตา
ควาย ปราสาทภูมิโปน ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านไพล ที่ได้บอกถึงระยะทาง ความเป็นมา 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีส าคัญ พร้อมวาระประจ าปีด้วย  

 



๒๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ตารางเปรียบเทียบวตัถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ที่ 1 วัตถุประสงค์ที่ 2 วัตถุประสงค์ที่ 3 
ประวัติควำมเป็นมำและ

บริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

เชิ ง อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม

ปรำสำท….ภูมิโปน ต าบลดม 

อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

อยู่ห่ างจากที่ ว่าการอ าเภอ

สังขะไปทางทิศใต้ ตามทาง

ห ล ว งแ ผ่ น ดิ น ห ม าย เล ข 

๒ ๑ ๒ ๔  สั ง ข ะ -บั ว เช ด 

ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ถนน

เป็นคอนกรีดสะดวกกับการ

เดินทาง มีป้ายบอกทั้งระยะ

ทางการเข้าหาองค์ปราสาท 

สำรสนเทศและระบบกำรเข้ำถึง
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง อ นุ รั ก ษ์
วัฒ น ธ รรม ป รำส ำท .. .. ..ได้ แ ก่
ช่องทางของการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ๑.การบอกเล่าปากต่อปาก 
เป็นช่องทางที่ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือ
นักท่องเที่ยวรับรู้มากที่สุดในการมา
เที่ ยวชมเชิ งนิ เวศ  ๒.ทางเว็บไซต์  
เป็นการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ , การ
ท่ อ งเที่ ย วที่ น า เสนอ   ได้ แก่  ได้
น าเสนอโปรแกรมทางการท่องเที่ยว
พร้อมเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุรินทร์โดยได้แบ่งออกเป็น  
๓ ประเภทดังนี้  วัฒนธรรมท้องถิ่น  
โบราณสถานและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

พัฒนาระบบ GPS แหล่ง
ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาท....... 1.กระบวนการ
สร้างศักยภาพชุมชนที่มีผล
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
, 2 .รูปแบบการท่องเที่ยว
ของพ้ืนที่  พบว่า ผู้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า เน้นความส าคัญ
ในด้าน การน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบใหม่ “นวัตวิถี
ชุมชน” คือ ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และเป็นผู้
สามารถได้รับผลประโยชน์



๒๑๙ 
 

และหมู่บ้านที่ตั้งของปราสาท 

, ปราสาทตาควาย ที่ตั้งของ

ปราสาท ตั้งอยู่บริเวณช่องตา

ควายในเขตบ้ านไทยนิยม

พัฒนา หมู่ ๑๗ ต าบลบักได 

อ าเภอพนมดงรัก  จั งหวัด

สุ ริ น ท ร์  ต า ม ท า ง ห ล ว ง

แผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ กาบ

เขิง-บ้านกรวด, บริบททั่วไป

ของปราสาทตาควาย เป็น

ปราสาทที่ถูกสร้างด้วยหินทั้ง

หลัง ปรากฏมีเพียงปราสาท

หลังเดียว  เป็นปราสาทที่มี

ประตู  ทางเข้ าออก ทั้ ง ๔ 

ด้ า น   เป็ น ช่ อ ง ป ร ะ ตู ที่

สามารถเข้าออกได้  ศิลปะ

ขอมแบบบายน ถือว่าเป็น

ศิลปะที่มีความเจริญในยุค

ขอมโบราณ ราวสมัยพระเจ้า

ชัยวรมันที่ ๗ พ.ศ.๑๗๒๔ – 

๑ ๗ ๖ ๒ , ส ถ าน ที่ ตั้ ง ข อ ง

ป ร า ส า ท  ตั้ ง อ ยู่ ที่ บ้ า น

ปราสาท  ต าบล เชื้ อ เพลิ ง 

อ า เภ อ ป ราส าท  จั งห วั ด

สุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอปราสาทไปทางทิ ศ

เหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน

โดยได้ตั้งชื่อแต่ละโปรแกรมเส้นทาง
ที่น าเสนอดังนี้ เส้นทางท่องหัตถศิลป์
ถิ่นช้างไทย เส้นทางตามรอยอารยะ
ธรรมขอม  และ เส้ นท างวิ ถี ชี วิ ต
สุรินทร์ โดยโปรแกรมนั้นจะมีการตั้ง
เวลาและสถานที่ท่องเที่ ยวแต่ละ
โป ร แ ก ร ม อ ย่ า ง ชั ด เจ น ท า ให้
นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทราบเวลา
ที่จะเที่ยวชมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
ได้อย่างชัดเจนและรู้ถึงก าหนดการ
ท่องเที่ยวในล าดับต่อไปอีกด้วย ซึ่ง
ส่ วนนี้ ถื อ ได้ ว่ าสามารถให้ ความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่
ค น ใน พ้ื น ที่ สุ ริ น ท ร์ ห รื อ เป็ น
ชาวต่างชาติ  ที่ ไม่ ได้ เส้นทางการ
ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ก็ ส าม ารถ เดิ น ต าม โป รแกรม ที่
น า เสนอไว้ ในแผ่น พับและท าให้
สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาเที่ยว
ได้ครบทุกที่ อีกด้วย, รูปแบบหรือ
จุดเน้นของการประชาสัมพันธ์  แผ่น
พับที่น าเสนอเกี่ยวกับแผ่นที่เพ่ือการ
ขับรถท่องเที่ยวของภาคอีสาน โดยมี
ทั้งภาค อีสานเหนือและใต้ทั้งหมด
รวมกันแหล่ งท่องเที่ ยวนั้ นก็ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักๆ โดยเสนอตาม
จุ ด เด่ น ขอ งแต่ ล ะจั งห วั ด ต่ า งๆ 
ทั้งหมดในภาคอีสาน โดยน าเสนอ
เป็นสองหน้าหน้าแรกเป็นแผนที่เพ่ือ
การเดินทางท่องเที่ยวส่วนอีกหน้า

จ าก ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  อ าทิ  
ผลิ ต พั นธ์ชุ มชน   อาหาร 
ขนม โบ ราณ  เมนู อ าห าร
ดั้งเดิม และการแสดงชุมชน 
ด้วย ดังนั้นในรูปแบบการ
ท่ อ ง เที่ ย ว แ บ บ ให ม่ จึ งมี 
ความต้องการในระดับ มาก
จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
กลุ่มเป้าหมาย, 3.ด้านการ
จั ด ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ข อ ง
ป ร า ส า ท ข อ ม ใ น เ ชิ ง
วัฒ นธรรมการท่ องเที่ ย ว 
จังหวัดสุรินทร์   พบว่า ผู้ที่
ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
จะให้ความส าคัญของสถานที่
โบราณ พื้นที่ปราสาทมาเป็น
เป็ น อั น ดั ง ต้ น ๆ   จ ะ ให้
ความส าคัญของชุมชนมา
เป็นส่ วนช่วยเสริมในการ
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว 
4 .การเดินทางไปสู่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่า  
จากการสัมภาษณ์ส่วนให้ให้
ค าตอบแบบ เดี ยวกัน  ให้
ค าตอบในคมนาคม การเข้า
ชมในปัจจุบันมีความสะดวก
มากกว่าหลายสิบปีก่อนมาก 
มีถนนลาดยางเข้าสะดวก
ก ว่ า เ ดิ ม ม า ก  ทั้ ง ก า ร
ให้ บริการร้ านค้ า อาหาร
เครื่องดื่ม ตามรายทางใน
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวก็มี
มาก, 5.ด้านผลกระทบจาก



๒๒๐ 
 

หมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์-ช่อง

จอม ประมาณ ๖ กิโลเมตร มี

ทางแยกซ้ายตรงบ้านแสร

โ บ ร า ณ เ ข้ า ไ ป ต า ม

ถนนลาดยางอีกประมาณ ๓ 

กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไป

ภายในวัดปราสาทพรหมคุณ 

หมู่ ๖ ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอ

ป ราส าท  จั งห วั ดสุ ริ น ท ร์ 

บริเวณของที่ตั้งปราสาทบ้าน

ไพล วัดปราสาทพรหมคุณ 

ท่านสามารถจอดรถของท่าน

ไว้ในบริเวณวัดแล้วเข้าเยี่ยม

ช ม ป ร า ส า ท แ ห่ ง นี้ ไ ด้ , 

ปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง 

ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ อยูห่างจาก 

ที่ว่าการอ าเภอปราสาทไป

ทางทิ ศ ใต้  ตามทางหลวง

แผ่ น ดิ น ห ม าย เล ข  ๒ ๑ ๔ 

สุรินทร์-ช่องจอม ประมาณ ๔ 

กิโลเมตร ถึงบ้านพลวง ทาง

แยกซ้ายมือเข้าไปตามถนน

คอนกรีต ประมาณ ๖๐ เมตร 

ก็เขาถึงปราสาท ก่อน เข้าชม

ป ร า ส า ท ท่ า น ต้ อ ง เสี ย

ค่าธรรมเนียม ชาวไทยคนละ 

หนึ่งเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ แผ่นพับได้จัดท าบน
กระดาษขนาดใหญ่ จัดพิมพ์ด้วยสีสัน
สดใสงดงาม โดยได้แสดงทั้งภาพและ
เนื้ อ ห าต่ า งๆ  ขอ งแ ต่ ล ะแ ห ล่ ง
ท่ อ งเที่ ยว , เป็ นการเสนอแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยรวมของทุกจังหวัดของ
ทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้รวมกัน 
จุดเน้นการเสนอนั้นจะบอกค าขวัญ
ของจังหวัด จุดเด่นของจังหวัดและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ หรือหลัก
ของจังหวัดนั้นๆ ส่วนเองเป็นการ
ประชาสั ม พัน ธ์ แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
โด ย รวม ของทุ ก จั งห วั ด ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
พ บ ว่ า   ค ว า ม คิ ด เห็ น
ก ระบ วน การ เส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ ใน
การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมปราสาทโบราณ 
จั งห วั ด สุ ริ น ท ร์   ใน ด้ าน
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ผลกระทบด้ านกายภ าพ 
ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
และผลกระทบด้านสังคม มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน , 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ต า ม พ้ื น ที่ ต่ า ง ถื อ เป็ น
ค ว า ม ส า คั ญ ที่ ส า ม า ร ถ
จรรโลงจิตใจและเป็นการ
เปิดประสบการณ์ เพ่ิมเติม
ความรู้ที่ได้จากรากฐานทาง
วัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย 
ความส าคัญการท่องเที่ยวมี
ความส าคัญ 

 



๒๒๑ 
 

๑๐ บาท ส่วนชาวต่างชาติคน 

ละ ๕๐ บาท  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสัมภาษณ์ หนังสื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ รายชื่อ เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ 

******************** 

 แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” ค าตอบของท่านทุกข้อมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของชุมชน
ต่อไป ขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 



๒๒๒ 
 

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา (ผู้ให้สัมภาษณ์)................................................................................................  
เพศ..............................อายุ...................ปีต าแหน่ง................. ......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................ ................. 
หน่วยงาน/ที่อยู่ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................  
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์......................./.......................สถานที่สัมภาษณ์
............................................................. 
เวลาที่สัมภาษณ์ ตั้งแต่.....................................................น. ถึงเวลา
.................................................................น 
 
ตอนที่ ๒ บทสัมภาษณ์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 

๑. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวด้านใดบ้าง ? 
(  ) วางแผน    (   ) จัดหางบประมาณ (  ) ด าเนินการ 
(  ) เป็นคณะกรรมการร่วม   (   ) ผู้สังเกตการณ์ 
(  ) อื่น ๆ เช่น 
................................................................................................................ .................. 

๒. การจัดการการท่องเที่ยวของ(ชุมชน/ชาวบ้าน/อบต)ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง 
? 
(  ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไย  (  ) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
(  ) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  (  ) ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด 
(  ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (  ) องค์กรเอกชน 
(  ) อื่น ๆ ระบุ
............................................................................................................................. .. 

๓. ท่านอยากให้หน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวของ(ปราสาท)เพราะเหตุ
ใด ? 
(  ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (  ) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
(  ) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  (  ) ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด 
(  ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (  ) องค์กรเอกชน 
(  ) อื่น ๆ ระบุ
................................................................... .................................................................. 



๒๒๓ 
 

๔. ในการจัดการการท่องเที่ยงของ (ชุมชน/ชาวบ้าน/อบต) ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่ท่าน
คิดว่าเป็นปัญหาส าคัญที่สุด ? 
............................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................... 
..................................................................................................................................................  

๕. ทาง (ชุมชน/ชาวบ้าน/อบต) มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในปราสาทโบราณหรือไม่และ
อย่างไร ? 
.................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................  

๖. ตามความคิดเห็นของท่าน การจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่และอย่างไร ? ถ้าจะท าให้ดีขึ้นควรจะต้องท าอะไร แบบไหนเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .....................
...................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ..................... 

ตอนที่ ๓ บทสัมภาษณ์ ด้านผลกระทบ 

๑. กาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายใน(ปราสาท) เป็นการเพ่ิมภาระให้กับทาง(ชุมชน/
หมู่บ้าน)หรือไม่ และท าให้(ชุมชน/หมู่บ้าน)ต้องปรับตัวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่และ
อย่างไรบ้าง ? 
............................................................................................................ ......................................
............................................................................................................................. ..................... 
....................................................................... ........................................................................... 

๒. นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวชม(ปราสาท)ท าให้วิถีชีวิตและการปฏิบัติชีวิตประจ าวัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ? 
........................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................... 
การที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลกระทบต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในปราสาทหรือไม่ 
และอย่างไรบ้าง? 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 



๒๒๔ 
 

๓. สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีได้เตรียมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง ? 
............................................................................................................................. .....................
.................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................  

๔. การที่ (ปราสาท) เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และอย่างไรบ้าง ? 
.......................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .....................
...................................................................................... ........................................................... 

๕. กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน (หมู่บ้าน) ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ได้แก่อะไรบ้าง ? 
....................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................... 
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .......... 
 

๖. แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์อย่างไรบ้าง ? 
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. ..................... 
........................................................................................................... .......................................
....................................................................................................................................... ........... 
...................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .................... 
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................... 

 

 

 



๒๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สัมภาษณ์ 

ล าดับที ่ ชื่อ นามสกุล / ต าแหน่ง / หน่วยงาน 
1 นาง ธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ส านักงานสุรินทร์  355/3-6 ถนนเทศบาล 1 ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง 
สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

2 นายอิสระ ศาตรา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ส านักงานสุรินทร์ 355/5-6 ถนนเทศบาล 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ 32000 

3 นางสาว รุ่งรัตน์ สีแสด  ต าแหน่ง หัวหน้างาน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ 178 หมู่ที่ 13 ต าบล สังขะ อ าเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์  32150 

โทร 084 -4115799     



๒๒๖ 
 

4 นายทศ  แม้นผล ต าแหน่ง สอบต.  และผู้น าชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่อยู่ 
189 หมู่ที่ 5 ต าบลดม  อ าเภอ สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 

โทร 087-634929 
5 นางสุมาลี  ดังคนึก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

ไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ 95 หมู่ที่ 1  ต าบลสมุด  
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

6 นส. ลักขณา ลัดดาไสว ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ที่อยู่ 28-1 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

7 นางวาลี  จันทรเขต ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พิธีกรประจ าปี ที่มีการจัดงานปราสาท
บ้านไพล) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไพล  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 12 
ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

8 พระวุฒิ  หลอมประโคน   วัดป่าโยธาประสิทธิ์  ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ที่อยู่ 148 หมู่ที่ 15  ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
9 นาย ประหยัด ค ามา (ผู้ประกอบการค้าชุมชน) ที่อยู่ 55/5  หมู่ที่ 6 ต าบลหนองใหญ่ 

อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
10 พลนิคม ศิริโชด อสทพ (45) อาสาสมัครทหารพราน ปราสาทตาควาย ต าบลบักได 

อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
11 สอ. วราเดช อุตตะวัง (ทหารประจ าการปราสาทตาควาย) ต าบลบักได  อ าเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร์ 
12 พ.ต.สมควร ไชยฤทธิ์ (ทหารประจ าการปราสาทตาควาย) ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร์ 
13 นาย  อภิเดช  นาคราช  อสทพ  อาสาสมัครทหารพราน ปราสาทตาควาย ต าบลบักได 

อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
14 นาย เคน  รูปสวาด อายุ  45 ปี ทหารประจ าการปราสาทตาควาย ชาวกัมพูชา 

15 นาย ชิน  ราชัน  อายุ 21 ปี  ทหารประจ าการปราสาทตาควาย ชาวกัมพูชา 

16 นาย วอน  มนต์  อายุ 42 ปี  ทหารประจ าการปราสาทตาควาย ชาวกัมพูชา 

17 นาย งอน   นิลเยี่ยม   อายุ 59 ปี   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ 6 ต าบลเชื้อเพลิง  
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 



๒๒๗ 
 

18 นายบุญเลิศ   มันธุภา อายุ 60 ปี เลาขานายก  องค์การบริหารส่วนต าบล เชื้อเพลิง   
หัวหน้าชุมชนบ้านปราสาท  ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ 

19 นาย ศิริพงษ์ ชูชื่นบุญ ต าแหน่ง ปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบักได  ต าบลบักได้  
อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ 

20 นางภัชรินทร์  แท่งแก้ว ต าแหน่ง กองวิชาการ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได ต าบลบัก
ได  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ 

21 นายธีรศักดิ์ แก้วรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไพล  
ต าบลเชื้อเพลิง  จังหวัดสุรินทร์  (กองวิชาการศึกษา) 

22 นาย ศานิต ปรากฏมาก ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอ
เมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

23 นางณัฐกฤตา จันทร์กฤษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผ่น ช านาญการ  การท่องเที่ยว และ
กีฬา จังหวัดสุรินทร์ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

 

 

 

 

 

 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 

ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

เจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 

สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 



๒๒๘ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               เจริญพร 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 
 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

เจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 

สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๒๙ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               เจริญพร 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

เจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดม (ภูมิโปน) ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   
 

สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๐ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               เจริญพร 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 
 
 
 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

เจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๑ 
 

สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               เจริญพร 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 
 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

นมัสการ  พระครูพนมศิลาจารย์ (เจ้าอาวาสวัดเขาโต๊ะ)  
สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๒ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็ น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

           นมัสการ 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 
 
 
 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

นมัสการ  พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ (เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี) ธรรมยุติ 

สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๓ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               นมัสการ 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 
 
 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

นมัสการ  พระราชวิสิทธิมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์) ฝ่ายธรรมยุติ 
สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๔ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               นมัสการ 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 
 
 
 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

เจริญพร   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๕ 
 

สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               เจริญพร 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 

 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๑              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

เจริญพร   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๖ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               เจริญพร 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 

 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
 
ที่ พิเศษ /๒๕๖๑                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ 

                ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

               ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย 

เจริญพร   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
สิ่งที่สิ่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๗ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์” 

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษนันท์ แสงมาศ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ เพ่ือให้การท าวิจัยบรรลุเป้าหมายและความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ เห็นว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นด้านมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สามารถช่วยชี้แนะได้เป็นอย่างดี จึงขอเมตตาท่านได้อนุญาตให้สัมภาษณ์แก่คณะวิจัยด้วย จัดเป็น
พระคุณยิ่ง 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

               เจริญพร 
 
      
 
 

                                                                (พระมหาวิศิต ธีรว โส,ผศ.ดร.) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
 
 
 
 

โทร.088-7147526 

     089-5819532 

Email: Dr.yasotharar@gmail.com , Ton_Samroeng@hotmail.com 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
รูปภาพการด าเนินการวจิัย 

 
 
 

 

 

 

mailto:Dr.yasotharar@gmail.com
mailto:Ton_Samroeng@hotmail.com


๒๓๘ 
 

 

 

  จัดการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ท่องเที่ยว                    

สัมภาษณ์ต ารวจเพื่อหาข้อมูลตามพ้ืนที่ สภ. จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดสุรินทร์            กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดสุรินทร์  



๒๓๙ 
 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์   

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์    ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

  

 



๒๔๐ 
 

สัมภาษณ์ พระวิทยา วิริญาโญ (ชาวกัมพูชา) พระที่ดูแลวัดและอยู่เคียงข้างปราสาทบ้านไพล 

 

 

 

 

 

 

 

เดินส ารวจพื้นที่ ทางทรัพยากรธรรมชาติ แห่งน้ า บริบทสถานที่โดยรอบและสัมภาษณ์ผู้อาศัยอยู่
โดยรอบที่ได้รับ อิทธิพลจากปราสาทหิน 

 

 

 

 

 

คณะผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมลงเก็บข้อมูล ตามพ้ืนที่ต่างๆ และเข้าสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 

 

 

 



๒๔๑ 
 

ภาพเสนอรายงานวิจัย 3 บท เพื่อเสนอแนวทางการวิจัยและรับแนวทางเพ่ือการ
ด าเนินการวิจัยครั้งต่อไป จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รายงานการวิจัย 3 บท แก่คณะกรรมการ เพ่ือเสนอผลการวิจัย และรับเสนอแนวทางการวิจัยครั้ง
ต่อไป  

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ได้ตรวจรายงาน    การวิจัย และร่วมวิเคราะห์ แนวทางร่วมกัน  

 

 

 



๒๔๒ 
 

ภาพการลงสัมภาษณ์ตามพื้นที่การวิจัย 
ปราสาทตาควาย 

    

 

คณะผู้วิจัยลงสัมภาษณ์พ้ืนที่ปราสาทควาย              ทหารประจ าการชาวกัมพูชา 

 

 

       สัมภาษณ์พ้ืนที่ปราสาทตาควาย                     สัมภาษณ์ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได 

 



๒๔๓ 
 

ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

งานประจ าปี ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

  

กิจกรรมการร่ายร าบวงสรวงปราสาทบ้านไพล และการแข่งกิจกรรมเมนูอาหารพ้ืนบ้าน 



๒๔๔ 
 

ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ์

       สัมภาษณ์นาย ทศ แม้นผล  ผู้น าชุมชน         เจ้าหนา้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
 

สัมภาษณ์นางรุ่งรัตน์ สีแสด หัวหน้าส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

 
 

 



๒๔๕ 
 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

 
หน้าส่วนงานองค์การบริหารส่วนต าบลดมกัลป์คณะทีมวิจัย 

 



๒๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๒๔๗ 
 

ภาพการลงส ารวจพื้นที่รอบนอกว่ามีแหล่งอ่ืนที่น่าสนใจ 

 
ภาพการส ารวจพื้นที่โดยรอบเพ่ือให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมเติม เสนอการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อให้

เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 

 



๒๔๘ 
 

แหล่งพื้นที่ท่องเที่ยว กับวิถีชุมชน 

 

 

 



๒๔๙ 
 

ปราสาทบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ 

ภาพการสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

 

ภาพสัมภาษณ์นางสุมาลี ดังคนึก ผู้อ านวยการกองการศึกษา อบต บ้านพลวง 

 

 



๒๕๐ 
 

 

ภาพสัมภาษณ์นางลักขณา ลัดดาไสว ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 



๒๕๑ 
 

อบต. ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

สัมภาษณ์ นางวาราลี จันทเขต เจ้าหน้าที่ อบต. 

 



๒๕๒ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ นางธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

ภาพการสัมภาษณ์นาย อิสระ ศาตรา รองผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 



๒๕๓ 
 

 สัมภาษณ์ นาย ศานิต ปรากฏมาก ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์   

 



๒๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงสัมภาษณ์ชุมชนผู้ประกอบการค้า ผลิตพันธ์ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนได้จัดการน าเสนอผลิตพันธ์ชุมชนและได้รับความเมตตาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ไพล ต าบลเชื้อเพลิง จังหวัดสุรินทร์ 

 



๒๕๕ 
 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่   ว.110/2561  รหัสโครงการ 610761110 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณ 
                  จังหวัดสุรินทร์ 
หัวหน้าโครงการ ผศ. กฤษนันท์  แสงมาศ 
ความเป็นมาและความส าคัญ   ในยุคสมัยโลกาภิวัติมีการพัฒนารูปแบบในด้านต่างๆเพ่ือให้ทันต่อยุค
สมัยสิ่งที่ส าคัญในยุคปัจจุบันนี้ที่สามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาเที่ยวชมและน าเงินเข้าประเทศได้นั้น
มองข้ามไปไม่ได้เลยถึงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโปรแกรมหนึ่งที่ส าคัญมากของนักท่องเที่ยวนั้นคือ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทขอมโบราณในแถบอีสานใต้นี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจทั้งคน
ในประเทศไทยเองและชาวต่างชาติด้วย หากจะกล่าวไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
นั้นได้เริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นเห็นว่าการท่องเที่ยวมี
ความส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจน ามาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นยุทธศาสตร์อีกวิธีการหนึ่ง เพ่ือ
แก้ไขปัญหานี้ที่ตกต่ า และสามารถท าให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน จึงพยายามหาวิธีการที่
จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นไม่ต้องลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
ไม่เหมือนทางด้านอ่ืนที่ต้องลงทุนสูงและกว่าจะได้ผลตอบแทน  ต้องใช้เวลานาน ทั้งการออกนโยบาย
ระดับชาติ  การท าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งที่เห็นว่า
สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ การพัฒนาระบบคมนาคม ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน  การจัดตั้งองค์กรที่
ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวโดยตรง  รวมทั้งจัดปฎิทินการท่องเที่ยวและปีการท่องเที่ยวไทยขึ้นมาเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้การตอบรับที่ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ในปี ๒๕๓๐ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็น
ปีการท่องเที่ยว และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ –๒๕๔๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเป็นการ
ท่องเที่ยว ที่เราเข้าใจกันดีนั้นคือ ปี Amazing  Thailand  ๑๙๙๘-๑๙๙๙ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
เข้ามาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   เพราะเนื่องจากไทยมีการจัด
กิจกรรมงาน”เที่ยวทั่วไทย..ไปได้ทุกเดือน”  ควบคู่กับการรณรงค์การตลาด “Be My Guest เป็นที่รู้จัก
กันทั่วโลก 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างไปจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจสาขาอ่ืน  แต่การท่องเที่ยวจ าเป็นต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาวะแวดล้อม
ทางธรรมชาติเอาไว้  เพ่ือเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการเมือง  เพราะท าให้เกิดการผ่อนคลายความเครียดจากสภาวะความเร่งรีบและการ
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แข่งขัน  ก่อให้เกิด อาชีพ  รายได้ การกระจายรายได้และสามารถอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ท่องเที่ยว 
หรือรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมที่ก าลังสูญหายให้กลับมารื้อฟ้ืนกลับคืนมาด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ งานดูแลและบ ารุงรักษา งาน
ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยว บริการคมนาคม- ขนส่งกิจการร้านค้า- ร้านอาหาร 
กิจการโรงแรม  ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้ ๓ ลักษณะการท่องเที่ยว คือ ๑) การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสภาพแวดล้อม ๒) สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  
 อาจมีหลายประเภท ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุด้านศาสนา ประเภท
สวนสาธารณะ  ๓) การท่องเที่ยวประเภท ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรม  
 จังหวัดสุรินทร์เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งในแทบอีสานใต้ที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญมากในเชิงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพยายามพัฒนาให้เกิดรูปแบบต่างๆเพ่ือสะดวกต่อการสืบข้อมูล การเข้าถึง
ด้วยระบบสารสนเทศ  จังหวัดสุรินทร์เป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจหลายแห่งในด้าน การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมกลุ่มปราสาทขอมโบราณ ที่มีมากมาย หลายปราสาททั้งประวัติความเป็น ผู้สร้างฐานคติ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีที่เกิดขึ้น พิธีกรรมที่จัดขึ้นในรอบปีตามปราสาทขอมต่างๆ  สิ่งเหล่านี้
น่าสนใจมากและน่าที่จะพัฒนาเพ่ือให้ทราบในด้านข้อมูลเชิงลึก ความเป็นมาของโบราณสถาน 
พิธีกรรมที่เกิดขึ้นประจ าปี ความเชื่อ ต านานที่เคยมีมา ดังนั้นการพัฒนาระบบ GPS เพ่ือการเข้าถึง
ระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านปราสาทขอม
โบราณ 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมปราสาทขอม จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือพัฒนาระบบ GPS  แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งค าตอบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อวิถี
ชีวิตของชุมชนที่อยู่โดยรอบ ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เกิดคุณค่าในด้านวิชาการในด้าน 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ และประวัติความเป็นมาระหว่างศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดู กับพุทธศาสนาแบบมหายาน  ตลอดถึงหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอาผลการวิจัยนี้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการ ศึกษา การวางแผน  การท่องเที่ยว กิจกรรม  และวางแผนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามปราสาทขอม  คณะผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวจึงได้ท าวิจัยในเรื่องนี้ 

วัตถุประสงค์โครงการ   
        ๑.ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ 
      ๒.ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท 
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จังหวัดสุรินทร์ 
     ๓.เพ่ือพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 

ผลการวิจัย 
     1 ประวัติความเป็นมาและบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวในบริบทพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ แถบอีสานใต้ ถือเป็นแหล่ง
อริยธรรมขอมโบราณ เป็นศาสนสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญ ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่ถูกสร้าง
ขึ้นด้วยศิลาแลง ตามลัทธิไศวนิกาย นิกายบูชาพระศิวะ ในอดีตของอาณาจักรขอมโบราณ  ในพ้ืนที่
การวิจัย เลือกเฉพาะพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นพ้ืนที่มีที่ตั้ง
ของปราสาท ใกล้บริเวณชุมชน และเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวยังขาด การเข้าถึงข้อมูลแบบพ้ืนฐาน 
จึงเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว และสิ่งที่ส าคัญยังเป็นการลดรายได้ของชุมชนอีกด้วย  กลุ่มปราสาท
ขอมโบราณในพ้ืนที่การวิจัย มีการสร้างปราสาทด้วยศิลาแลง มีอายุนับพันปี โดยฐานคติกาสร้าง     
ได้กล่าวถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้างปราสาท รูปเคารพ ที่นับถือในสมัยก่อน และองค์ประกอบส่วน
ต่างๆ ของปราสาทหิน (ขอม) ผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และฐานคติการ
สร้างปราสาทขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้ ในด้านคติการสร้างปราสาท จาก
ที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้กล่าวไว้ว่า  

การสร้างสถานที่เคารพ ที่เป็นลักษณะอาคารทรงปราสาท มาจากฐานคติความเชื่อของอินเดีย
ได้กล่าวว่า เทพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ ที่เป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล ซึ่งอยู่บน
สวรรค์ การสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจ าลองเขาพระสุเมรุ  มายังโลกมนุษย์ เพ่ือเป็นที่สถิต
ของเทพเจ้า (พระศิวะ)  และมีการสร้างรูปเคารพของเทพเจ้าขึ้นมากมาย ตามลัทธิศาสนาไศวะนิกาย 
เพ่ือประดิษฐานไว้ภายในปราสาทหิน โดยตัวปราสาทมีความหมายของเขาพระสุเมรุ เช่น มีปราสาท
ประธานตรงกลาง มีปราสาทบริวารล้อมรอบ ถัดออกมามีสระน้ า และก าแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง การ
ที่ท าหลังคาปราสาทเป็นเรือนซ้อนชั้นก็หมายถึง สวรรค์ หรือ วิมานของเทพเจ้า และเป็นที่สถิตของ
เทวดา เป็นต้น ดังนั้น การสร้างปราสาทหิน ที่เกิดข้ึนในยุคสมัย อาณาจักรขอม จึงถือเป็นมรดกอันล้ า
ค่าของแผนดิน และเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ ตลอดถึง ต้องมีการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษา และถือเป็นสิ่งล้ าค่าท่ีนักท่องเที่ยว ทั้งใน และต่างประเทศจะให้ความสนใจ เข้าไปศึกษา 
และเที่ยวชมปราสาทแต่ละแห่ง ดังนั้นปัจจัยของการเที่ยวชมปราสาทแต่ละแห่ง จึงสามารถแบ่งได้ 4 
ปัจจัยหลักการท่องเที่ยว ดังนี้  

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้างปราสาท 
ลักษณะรูปแบบปราสาท  ความส าคัญของการสร้างปราสาท  วัสดุการสร้างปราสาท แผนผังรูปแบบ  
องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของปราสาทขอม ผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และ
ฐานคติการสร้างปราสาทขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้ 

การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์  มีก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของทางจังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ที่เกิดขึ้นในจุด
ต่างๆ ตามพ้ืนที่   คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ ให้จังหวัดสุริน ทร์เป็นจังหวัดท่องเที่ยวตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ ความมีชื่อเสียงเก่ียวกับข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม 
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และช้าง อาทิเช่น การมีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองช้าง การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
การมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานและส่งออกขายไปทั่วโลก การได้รับคัดเลือก
ให้ออกแบบและทอผ้าไหมส าหรับตัดเสื้อให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจ APEC นอกจากนี้สุรินทร์ยังเป็นดินแดน
ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง “อารยธรรมขอมโบราณ” มี
ปราสาทที่เก่าแก่ประมาณ ๓๘ แห่งกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ปราสาทยายเหงา  ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ อ.สังขะ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ที่ค้นพบในประเทศ
ไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท
และกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ.พนมดงรัก ตั้งอยู่ในเขตชายแดนและเป็นจุดเชื่อมต่อ ตาม
รอยเส้นทางอารยธรรมของโบราณที่ส าคัญ เป็นต้น 

คติการสร้างปราสาทแนวความคิดของพราหมณ์ในการสร้างปราสาท ปราสาทที่เห็นและ
ปรากฏอยู่อย่างมากมาย ได้เกิดจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ที่มีความเชื่อว่า การสร้างปราสาท 
เป็นการจ าลองรูปจักรวาลจากสวรรค์สู่พ้ืนโลก โดยเฉพาะการย่อเอาเขาไกรลาส ซึ่งเป็นสถานที่
ประทับขององค์พระศิวะเทพ ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของจักรวาล   

ตามความหมาย ที่มาของรูปแบบและคติการสร้าง ความส าคัญของปราสาทขอม  ค าว่า 
“ปราสาท” (Prasada)  มาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต หมายถึง อาคารที่มีส่วนกลางเป็นห้อง
เรียกว่า “ห้องครรภคฤหะ” หรือ “เรือนธาตุ”  และมีหลังคาเป็นชั้นซ้อนกันหลายชั้นเรียกว่า “เรือน
ชั้นๆ” หลังคาแต่ละชั้นนั้น เป็นการย่อส่วนของปราสาท โดยน ามาซ้อนกันในรูปของสัญลักษณ์ แทน
ความหมายของเรือนฐานันดรสูง ซึ่งให้เป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดา ดังนั้น ปราสาทจึงหมายถึง ที่
สถิต ที่อาศัย ที่อยู่หรืออาคารที่เป็นศาสนสถาน เพ่ือประดิษฐานรูปเคารพต่างๆ เพ่ือการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อที่ เป็นพิธีการทางศาสนา ไม่ใช่พระราชมณเฑียร อันเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีความแตกต่างในเรื่องของวัสดุ กล่าวคือ ปราสาทที่เป็นศาสนสถานนั้น 
สร้างด้วยวัสดุ  ที่ มั่ นคงแข็งแรงประเภทอิฐหรือหิน ส่วนพระราชมณเฑียร ที่ ประทับของ
พระมหากษัตริย์ สร้างด้วยไม้ทั้งสิ้น 

“ปราสาทขอม” จึงมีความหมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นในวัฒนธรรมขอม หรือเขมรโบราณ เพ่ือ
ใช้เป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพรามหณ์ ฮินดู  ส่วนค าว่า “ปราสาทขอมใน
ประเทศไทย” นั้น หมายถึง อาคารทรงปราสาทในวัฒนธรรมขอม ที่พบในดินแดนไทยในปัจจุบัน ซึ่ง
ดินแดนเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอม รวมทั้งบางส่วนได้มีการรับอิทธิพลทาง
ศาสนาพรามหณ์ ฮินดู   

1.ปราสาทขอมโบราณในพื้นที่วิจัย มีดังนี้ 
1.1 ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ปราสาทแห่ง

นี้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากซื่อภาษาเขมร ๒ ค าคือ ภูมิ ซึ่งในภาษาเขมรออกเสียงว่า“ปูม” หมายถึง
แผ่นดินหรือสถานที่  และ ปูน ซี่งออกเสียงว่า“ โปน” แปลว่า“ หลบช่อน” รวมความแล้วมี
ความหมายว่า“ ที่หลบช่อน” จากความหมายของชื่อมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติ
แห่งในเรื่อง“ เนียงเด๊าะทม  แปลว่า“ นางผู้มีหน้าอกใหญ่ หรือนมใหญ่” ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเป็นพระราช
ธิดาของกษัตริย์ขอมหนีภัย หรือลี้ภัยมาถึงปราสาทแห่งนี้ แต่ถูกน ามาพักอาศัย ณ เมืองนี้เพ่ือหลบหนี
ภัยสงคราม ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทอิฐ ๓ หลัง เป็นศิลปะขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร สร้างขึ้น
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ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๓ ถือว่าเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบอยู่ในประเทศไทย
ปัจจุบัน 

สภาพเศรษฐกิจ   ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ บริบทโดยรอบที่อาศัยโดยรอบของ
ปราสาทภูมิโปน  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) ท าส่วน 
(ส่วนยากพารา) ปลูกมันสัมปะหลัง แบบผสมผสาน ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจทางการเกษตรที่
หมุนเวียนในแต่ละปี ประกรมีรายได้จาก การท านา  น้ ายางพารา และมันส าปะหลัง ถือเป็นอาชีพ
หลัก ส่วนการท าอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ และหาของป่ามาขาย และรับราชการ 
มีสถานบริการ ประชาชน และเข้าถึงได้ ได้แก่  1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านภูมิโปน อบต. 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ  อบต. 3) เทศบาลในตัวอ าเภอสังขะ 4) ข้าราชการครูใน
ท้องถิ่น 5) โรงพยาบาลในอ าเภอสังขะ  6)โรงพยาบาลในตัวอ าเภอเมือง สุรินทร์  7) สถานีอนามัย 
8) สถานต ารวจ มีสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาตามชุมชน ทั้งองค์กรที่ใช้ประกอบการค้า รับ
ซื้อข้าวเปลือก มันส าปะหลัง อ้อย ทางการเกษตร ถือเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดีมาก ในบริบทสภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 
 สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานในช่องทางส าคัญ ได้แก่ 
1.ปากต่อปาก  2.ทางเว็บไซต์ 3.แผ่นพับ (Brochures) แผ่นพับ ชื่อชุด “Amazing Thailand  
Always Amazes You” 
 1.2 ปราสาทตาควาย สถานทีทั้งของปราสาท ที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่บริเวณช่องตาควายใน
เขตบ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ ๑๗ ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๔ กาบเขิง-บ้านกรวด ที่มาของปราสาทตาควาย ตามค าบอกเล่าของชาวบ้านเป็นการ
เล่าต่อๆ กันมาว่า มีตาผู้สูงอายุสมัยก่อนได้ตามหาควายของตนเองที่เลี้ยงไว้ ควายได้มาบริเวณแถบนี้ 
ได้มาพบปราสาทที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน และได้ไปบอกเล่าเพ่ือให้ผู้คนทราบ มีผู้คนได้เข้ามาดู และท า
พิธีเซ็นไหว้ปราสาท ตามความเชื่อของท้องถิ่น จากนั้นจึงเรียกตามผู้มาพบ คือ ตากระไบ หรือ ตา
ควาย นั้นเอง  มีปรากฏอีกจากที่มาของปราสาทชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ออกไปล่าสัตว์ใน
กลางคืน ปรากฏว่าได้ส่องไฟไปเห็นตาควายในตรงที่มีปราสาทพอดี จึงเดินเข้าไปดูแต่แทนที่จะเห็น
ควายกลายเป็นปราสาทแห่งนี้เลย เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า“ ปราสาทตาควาย” ต่อๆ กันมา ปราสาทนี้ 
อยู่บริเวณของ“ช่องตาควาย” ในเขตหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมูบานไทย
นิยมประมาณ ๕ กิโลเมตร  บริบททั่วไปของปราสาทตาควาย เป็นปราสาทที่ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง 
ปรากฏมีเพียงปราสาทหลังเดียว  เป็นปราสาทที่มีประตู ทางเข้าออก ทั้ง ๔ ด้าน  เป็นช่องประตูที่
สามารถเข้าออกได้ ศิลปะขอมแบบบายน ถือว่าเป็นศิลปะที่มีความเจริญในยุคขอมโบราณ ราวสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พ.ศ.๑๗๒๔ – ๑๗๖๒  ตามที่ปรากฏในปัจจุบันปราสาทตาควาย ยังคงสภาพ
เดิม ไม่มีการเปลี่ยนไปมากกว่าที่เคยเห็นมา ในบริบททั่วไปภายในปราสาทตาควายมีผู้คนที่เข้ามาแวะ
เยี่ยมชม ทั้ง ๒ ปะเทศคือ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  การสร้างถาวรวัตถุท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน มี
ดังนี้  เส้นทางเดินขึ้นเพ่ือเที่ยวชมปราสาทเป็นเส้นทางที่ได้สร้างเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายกว่าแต่
ก่อนมากมีถนนเข้าออกสะดวก ทางขึ้นมีบันได้นาคราช ๒ ตัวสวยงามมาก  มีพระพุทธรูปที่สร้างด้วย
หินปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ด้วย  ต่อจากนั้นมีการเทพ้ืนด้วยปูนเสริมเหล็กเดินเท้าเข้าไปชมองค์
ปราสาทตาควาย ซึ่งมีความเจริญมากกว่าแต่เดิม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากประชาชน และคณะ
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สงฆ์ในจังหวัดสุรินทร์ ไปร่วมบริจาค อาทิ สังกระสี  อาหารแห้ง  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือเป็น
ก าลังใจแก่นายทหารที่ประจ าการ 
         เศรษฐกิจและอาชีพ ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพการท าเกษตร (ท านา)ส่วนใหญ่ ตามบริบทพ้ืนที่ 
เป็นสองระดับคือ นาลุ่ม มักมีการท าเกษตรกรรม การท านา เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ดอน มักมีการท าพืช
ไร่ และไม้เศรษฐกิจ เช่น การปลูกย่างพารา ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกแตงโม ปลูกถั่วดิน เป็นต้น มี
รายได้จากการเกษตรแบบหมุนเวียน ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่สมัยก่อน เมื่อ 20 ปี ที่
ผ่านมา ชาบ้านมักรอท าแต่นา อย่างเดียว แต่สมัยปัจจุบันมีการผสมผสาน และได้น าพืชเศรษฐกิจเข้า
มา จึงเกิดเป็น บริเวณท่ีมีเศรษฐกิจที่งอกงามมาก 

1.3 ปราสาทบ้านไพล สถานที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ต าบลเชือเพลิง อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์-ช่องจอม ประมาณ ๖ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตรงบ้านแสรโบราณเข้าไป
ตามถนนลาดยางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปภายในวัดปราสาทพรหมคุณ หมู่ ๖ 
ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บริเวณของที่ตั้งปราสาทบ้านไพล วัดปราสาทพรหม
คุณ ท่านสามารถจอดรถของท่านไว้ในบริเวณวัดแล้วเข้าเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ได้เลย   ประวัติของ
ปราสาท ตรงประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท ได้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประวัติปราสาทแห่งนี้โดยย่อว่า ปราสาทบ้านไพลประกอบด้วยปราสาทอิฐ ๓ หลัง กรอบประตูและ
ทับหลังสร้างจากหินทรายจ าหลักเป็นลวดลายต่าง ๆ มีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก มีอายุราว 
พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๖๕๐ เพ่ิมภายในปราสาทองประดิษฐานศิวลึง สภาพทั่วไปของปราสาท ประกอบด้วย
ปราสาทอิฐ หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ตัวปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันท้ัง ๓ หลัง ดังนี้ 
๑) ปราสาท อิฐหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุด มีแผนผัง เป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาว 
ประมาณ ๔ คูณ ๔ เมตร มีประตู เข้าหรือ ออกทาง ต้านหน้าเพียงประตูเดียว ๒) ปราสาทอิฐหลังที่ 
๒ อยู่ถัดจากปราสาทอีกหลังมาทาง ทิศใต้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ รัส กว้างคูณยาวประมาณ ๔ 
คูณ ๔ เมตร มีประตูเข้าหรือ ออกทางด้าน หน้าเพียงประตูเดียว เช่นเดียวกันกับหลังที่หนึ่ง  ๓) 
ปราสาทอิฐ หลังที่ ๓  ปัจจุบันไม่ปรากฏตัวปราสาทให้ได้เห็นเพราะได้พังทลายลงจนหมดแล้ว 
คงเหลือเพียงฐานและเสาด้านข้างของกรอบประตูสองข้างเท่านั้น จากสภาพของตัวปราสาทที่ได้เห็น
ในวันที่ผู้วิจัยลงส ารวจและเก็บข้อมูลนี้ได้เห็นร่องรอยการบูรณะซ่อมแซมอยู่บ้างโดยการน าเอาก้อน
อิฐมาก่อและสอปูนบางสวนในตัวปราสาทเพ่ือรักษาตัวปราสาทบางส่วนมิให้พังลงมา 

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง เป็นที่ราบสูง มี
ลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้านเสม็ด และหนอง คลอง บึง 
ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ดังนี้  ที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมักมีการ
ประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึงมีการรับ
ราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้างเกี่ยว
ข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ นอกนั้น 
เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พื้นบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายในเมือง เพ่ือจ า
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นาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์   
1.4 ปราสาทบ้านพลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จงหวดสุรินทร์ อยู่

หางจาก ที่ว่าการอ าเภอปราสาทไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์-จอม 
ประมาณ ๔ กิโลเมตร ถึงบ้านพลวง ทางแยกซ้ายมือเข้าไปตามถนนคอนกรตอก ประมาณ ๖๐ เมตร 
ก็เขาถึงปราสาท ก่อน เขาชมปราสาทท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม ชาวไทยคนละ ๑๐ บาท ส่วน
ชาวต่างชาติคน ละ ๕๐ บาท ปราสาทแห่งนี้เปิดให้เข้าเยี่ยม  ขมได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐น. - ๑๘.๐๐ น. 
ทกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประวัติของปราสาท ปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้สร้างขึ้นตามแบบ
ศิลปกรรมของแบบปาปวน ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๖ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๗ เนื่องจากบริเวณ
หน้าบันมีภาพสลักรูปสัตว์ต่าง ๆ เซ่น รูปกระรอก รูปลิง รูปม้า รูปจรเข้ เป็นต้น รวมทั้งลักษณะของ
ทับหลังที่ท่อนพวงมาลัย  เป็นต้น ล้วนเป็นลักษณะของศิลปกรรมขอมในวงระยะเวลาดังกล่าวทั้งสิ้น 
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนทึ่ ๗๕ 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้าที่ ๕ (ฉบับพิเศษ) ก าหนดพ้ืนที่โบราณสถานบ้านพลวง ประมาณ ๕ ไร่ งาน ๒ 
ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ กรมศิลปากรร่วมกับนายชิลเดรส อาร์ แวนข์ (chiLdresS Rvace) 
นักวิชาการชาวอเมริกาได้ท าการขุดแต่งและบูรณะปราสาทหินบ้านหลวงโดยวิธีอนัสติ โลซิส คือ การ
ขุดค้นหาก้อนหินที่ทลายลงของตัวปราสาทที่ตกหล่นจมอยู่ใต้ดิน แล้วรื้อตัวปราสาทลงจนถึงฐานราก
และน าหินต่างๆ เรียงประกอบขึ้นใหม่ดังเดิมส าหรับชิ้นส่วนหลังคาปราสาทหาชิ้นส่วนไม่พบจึงได้เปิด
โล่งไว้ดังที่เห็นอยู่ใบปัจจุบัน ในการขุดแต่งครั้งนี้ ได้พบโบราณวัตถุจ านวนมาก เช่น เครื่องถ้วยศิลปะ
ขอมโบราณ 

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง เป็นที่ราบสูง มี
ลักษณะพ้ืนที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ าบ้านเสม็ด และหนอง คลอง บึง 
ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ดังนี้  ที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 78.327 ของพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง  โดยส่วนมากมักมีการ
ประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ท านา ปลูกผัก ทอผ้าไหม  และรับจ้างทั่วไป ตลอดถึ งมีการรับ
ราชการ เช่น ครู  เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงท านา มักมีการรับจ้างเกี่ยว
ข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ นอกนั้น 
เมื่อว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พื้นบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายในเมือง เพ่ือจ า
นาย นอกนั้นก็มักค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 

ลักษณะการท่องเที่ยว มีความหมายที่มีคุณค่า ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ดังนี้ คือ  
 ทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถโน้มน้าวหรือดึงดูดใจให้เกิดความน่าสนใจ
ปรารถนาที่จะไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นส าคัญ สถานที่นั้น 
ต้องเป็นจุดที่น่าสนใจและมักนิยมมาเที่ยวกันตามประเภทใหญ่ๆ คือ 
       ๑. สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural  Attraction Factors) ได้แก่ความ
งามทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนในพ้ืนที่นั้น เช่น ทะเล หาดทรายขาว สภาพป่า สัตว์
ป่านานพันธ์  
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       ๒. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical  and  Cultural Attraction  
Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มาเยือน ในพ้ืนที่นั้น เช่น วัด วังพระราชา 
เมืองโบราณ โบราณวัตถุ สิ่งทักทอ เช่น หวาย  ไม้  ผ้า  หรือเครื่องทอง ต่างๆ เป็นต้น และได้หมาย
รวมไปทั้ง กิจกรรมต่างๆด้วย เช่น การกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล ผลไม้ อาหาร  ผ้าไหม ต่างๆ  
       3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือท าให้การ
เดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ที่ส าคัญคือ ที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็น แบบ โรงแรม  รีสอร์ท 
บังกะโล เกสท์เฮ้าส์  รองลงมา คือ การบริการ และการบริโภคที่จะต้องมีร้านอาหารบริการส าหรับ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 
       4. การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง  การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมีการ
คมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสะดวก ปัจจัยในการเลือกการท่องเที่ยวของแต่ละ
บุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะรับจากการท่องเที่ยว โดย
ที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวบางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่อง
ของที่พักและอาหาร เป็นต้น   
          ข้อมูลพื้นฐานของโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมในเขต จังหวัดสุรินทร์ ขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้  
          การส ารวจพื้นที่ปราสาทและการลงเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่โบราณ  ข้อมูลพ้ืนฐานที่
เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ ที่ตั้งปราสาท ในปัจจุบันพบว่า บ้างปราสาทที่ลงส ารวจมีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆขึ้นในรอบปี เกิดขึ้นหลายด้าน และบ้างปราสาทที่ลงส ารวจพ้ืนที่โดยรอบก็ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลของโบราณสถานแบบพ้ืนฐาน อาคารสถานที่ให้ข้อมูล 
ห้องน้ า  ร้านค้าสวัสดีการ ถนนทางเข้าชมปราสาท เป็นต้น จากการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวในบ้างพ้ืนที่มี
ความแตกต่างกันมาทั้งการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
       2.  สารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
         1. ที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว มีข้อมูลบอก โดยมีชื่อของโรงแรม ที่พักที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพ่ือความสะดวกในการติดต่อหรือการสั่งจองห้องพักของ
นักท่องเที่ยว ส่วนนี้เองท าให้การติดต่อที่พักเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถ
สอบถามสถานะของห้องพัก หรือ การยืนยันการจองได้ทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียเที่ยว
ไปยังโรงแรมนั้นๆในกรณีที่ห้องถูกจองหมดแล้วเป็นต้นส่วนทางด้านร้านอาหารก็เฉกเช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามถึงสถานที่ประเภทอาหารหรือบริการต่างๆของร้านอาหารโดยใช้ชื่อ
อักษรย่อภาษาอังกฤษด้วย (F) ด้วยพร้อมกับนั้นก็มีหมายเลขของร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในเมือง
สุรินทร์อาจจะเป็นของฝากหรือสินค้าพ้ืนเมืองสุรินทร์โดยนกท่องเที่ยวสามารถสอบถามเวลาเปิด -ปิด
หรือประเภทของสินค้าต่างๆรวมทั้งบางที่อาจจะมีการจองผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็มีปั๊มน้ ามันหรือสถานที่
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก็สามารถดูได้จากจากแผนที่ท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบายใจแก่
นักท่องเที่ยวที่สัญจรมาด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวก็สามารถดูระยะห่างหรือสถานีเชื้อเพลิงได้เป็น
การเพ่ิมความสบายใจในการเดินทางรวมถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมี
หมายเลขของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency call) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็
สามารถโทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินเพ่ือแจ้งความหรือแจ้งเหตุด่วนอันเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยหรือยาม
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ฉุกเฉินทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยโดยมีหมายเลขของสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและของโรงพยาบาลสุรินทร์ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถโทรติดต่อได้ เป็นการ
เพ่ิมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสบายใจและ
ไว้ใจได้เมื่อมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสุรินทร์ ที่พักที่เป็นที่พักหลักของนักเท่ียว
ที่มาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนมากจะพักท่ี 
๑.โรงแรมทองธารินทร์ ๒.โรงแรมมณีโรจณ์ ๓.โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก ๔.โรงแรมมาตินา 
๕.สวนป่ารีสอร์ท ๖.โรงแรมเกษมกาเด้น ๗.ดิออคิดเรสซิเดนซ์ ๘.ฟอจูนแมนชั่น ๙.โรงแรมเพชรเกษม 
๑๐.โรงแรมวันฟู 

๒.ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว  ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวในสุรินทร์นี้ ส่วนมากมีแบบ
ร้านทั่วไปที่สามารถนั่ง รับประทานหรือซื้อหาทั่วไปจากตลาดไนท์ ได้ ถือว่ามีหลายทางเลือกให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับบริการได้ โดยร้านอาหารส่วนมากที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน 
ร้านอาหารทั่วไปในสุรินทร์เป็นแบบชนิดที่เป็นแบบร้านอาหารพ้ืนบ้านทั่วไป ถ้าหากหาร้านเฉพาะที
แป็นอาหารตะวันตกนั้นก็สามารถหาได้จากร้านที่มาตฐานนิดหนึ่งทรงสมัยใหม่หรือไม่ก็เป็นแบบร้าน
ในรีสอร์ทหรือโรงแรมไปเลยก็ได้  ร้านอาหารโดยทั่วไปของสุรินทร์ ได้แก่  
๑.เซเลเบรด ๒.มะเซิล ๓.ร้านอาหารส่วนป่า ๔.แม่พิมพ์ปลาเผา ๕.กรีนเทอเรสซ์ ๖.ร้านคิดถึงเบเกอรี่ 
๗.อ.กุ้งเผา ๘.ระเบียงน้ า ๙.ชายน้ า  10.ร้านอาหารเป่าปาก         
        ๓. ร้านขายของที่ระลึก  เนื่องจากสุรินทร์เป็นเมืองมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมี
สินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายใช้สอยเพ่ือนิยมซื้อหาเมื่อมาเยือน โดย
สินค้าที่น าเสนอ ได้แก่ ผ้าไหม ประเกือม ผักกาดหวาน และข้าวสาร เครื่องจักรสาน สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ 
และหลังจากนั้นก็เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ผ้าไหมต้นแบบ อันเป็นแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสียงของสุรินทร์ ซึ่ง
จัดตั้งโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อนพร้อมกับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านผ้าไหมจบครบกระบวนการ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเกือบสามร้อยปี หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปเที่ยวชมก็มีเบอร์
โทรศัพท์เพ่ือการติดต่อเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวแผ่นพับจึงได้ออกแบบมาลักษณะท านองเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์และชี้แนะน าให้รู้แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีการพัฒนา
ลวดลายสีสันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าหลายชนิด 
เช่น ผ้าคลุมไหล ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล กระเป๋าผ้าและอ่ืนๆ จัดจ าหน่ายในราคาย่อมเยาและในแผ่นพับ
นั้นได้บอกสถานที่ของแหล่งท่องเที่ยวและระยะทางจากแหล่งท่องเที่ยวถึงตัวเมืองเป็นต้น 
โดยร้านขายของที่ระลึกที่ข้ึนชื่อของสุรินทร์ได้แก่ ๑.ร้านของฝากห้าดาว ๒.ร้านเอกอนนันต์ไหมไทย 
๓.ร้านขายของที่ระลึกพ้ืนเมือง ๔.ร้านกุนเชียงห้าดาว  ๕.สุรินทร์ไหมไทย ๖.กรีนเอ้าเลทสุรินทร์ 
๗.ซินเฮงของฝากเมืองสุรินทร์ 
        ๔. สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  จากการเดินทางท่องเที่ยวของ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวกลุ่มอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัดสุรินทร์ บริการแผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวตามอารยะธรรมขอมได้แสดงให้เห็น สิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวได้กล่าวแล้วข้างต้น แสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
เช่น ห้องน้ าที่นั่งพักผ่อน หอพระในการกราบไหว้ หรือแม่แต่บริการเที่ยวชมที่โรงเรียนจัดท า เช่น 
มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น แต่ยังไม่เกิดเป็นกิจจะลักษณะเท่าใดนัก พร้อมกันนั้นก็มีหลายเลขโทรศัพท์
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ฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจทางหลวง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สิ่ง
เหล่านี้เป็นความสะดวกในแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในดินแดนอารยะธรรมขอมในจังหวัดของเขตการท่องเที่ยวทั้งสิ้น  เป็นต้น 
 ๕. สารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว 1.มีการบอกเล่าปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ผู้มาเยี่ยม
เยือนหรือนักท่องเที่ยวรับรู้มากที่สุดส าหรับคนในท้องถิ่นหรือจากการบอกกล่าวที่เขาเล่าลือกันโดย
เหตุการณ์นั้นเป็นการประจักษ์โดยสายตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม และรวมไปทั้งการจัดแสงสีเสียงต านาน หรือ การเล่าขานต านานท้องถิ่น ของชาวเขมร 
เมืองสุรินทร์  มีการจัดงานกิจกรรมเสียงสีเสียงขึ้นทุกปี  ท าให้ผู้คนในละแวกใกล้หรือไกลบ้านได้รู้จัก
งานแสดงอันนี้ และได้แวะมาเที่ยวชมหรือเยี่ยมเยือนกันเป็นประจ าทุกปี ท าให้นักท่องเที่ยวและ
ชาวบ้านได้รู้จักดีมากข้ึน เนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและท่ีเที่ยวหลักๆ  
๒. ทางเว็บไซต์  ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการของจังหวัดสุรินทร์ ได้น าภาพและประวัติของปราสาทภูมิโปน 
ออกมาเผยแพร่ทางสื่อออกไลท์หรือทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเฟสบุค เว็บเพจ บล็อก และส่วนของ
เอกชนส่วนมากก็จะเป็นบริษัทที่ท าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เหล่านี้หรือบริษัททัวร์ต่างๆ จึง
ท าให้การเข้าถึงการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงและอ่านได้เพ่ือ
หาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของภูมิโปนได้ เพ่ือหาสารสนเทศ ได้ ประวัติศาสตร์ การ
เข้าถึงการเดินทางหรือเส้นทางด้วย 3.แผ่นพับ (Brochures)  ชื่อชุด “Amazing Thailand  Always 
Amazes You” เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นแผ่นพับที่จัดท าโดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยส านักงานจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นแผ่นพับที่เน้นการน าเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้หัวเรื่องว่า “แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุรินทร์” โดยแผ่น
พับจะมีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทรวมได้ด้วยกัน โดยมิได้แบ่งออกเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน  เนื่องจากว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยพ้ืนที่การท่องเที่ยวมิได้ลง
น้ าหนักไปยังแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นพิเศษ 

แผนที่จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถดูแผนที่โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สุรินทร์และจุดที่เชื่อมโยงต่างๆในแผนที่ ได้แก่ ถนนหนทาง แหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและเขตอ าเภอต่างๆ ในอาณาบริเวณจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งเหมาะและสะดวกกับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือแวะเยี่ยมเยือนด้วยตนเองหรือมาเป็นการส่วนตัวที่ไม่ได้เหมา
หรือใช้บริการทัวร์หรือตัวแทนน าเที่ยวต่างๆ เป็นต้นเป็นการเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงให้แก่การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย แผ่นพับหรือสื่อชนิดนี้
ได้ออกแบบด้วยการใช้เอกสารแผ่นเดียวพับเป็นสองหน้าแต่ละหน้ามี ๓ คอลัมน์นักท่องเที่ยวสามารถ
พับหรือพลิกดูได้สะดวกหน้าปกใช้ช้างและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไฮไลท์หน้าปกและใช้ค าว่าสุรินทร์เพื่อ
บอกถึงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
          พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เช่น การท าเครื่องเงิน การทอผ้าไหม ลูกประค าและได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
เมืองที่มีปราสาทขอมมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดสุรินทร์
ส่วนมากประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เช่น หัตถกรรมเครื่องเงิน การทอผ้าแบบเขมร
โบราณและอ่ืนๆ และแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนชาวกวยเลี้ยงช้างท าให้เกิดการท่องเที่ยวแนววัฒนธรรม
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การเลี้ยงช้างและพร้อมกันนั้นก็จะน ามาซึ่งแหล่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
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ท่องเที่ยวก็คือที่พักทางการท่องเที่ยวก็มีการพักแบบบ้านๆ หรือโฮมสเตย์ต่างๆ เพ่ือให้ได้สัมผัสวิถีชีวิต
ของชนพื้นเมืองสุรินทร์และสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ได้น าเสนอในแผ่นพับทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ชุด “เที่ยวตามอารยะธรรมขอมนครชัยบุรินทร์” มี ๓ อย่างด้วยกันได้แก่ 

แหล่งเรียนรู้โอทอปพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้พ้ืนเมืองส่วนมากเน้นไปที่
แหล่งหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองสุรินทร์หรือที่เกี่ยวกับการหัตกรรมท้องถิ่นซึ่งสื่อได้
น าเสนอไว้ถึง ๔ ที่หลักๆ ได้แก่  

๑. หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมาบ้านท่าสว่าง ซึ่งได้น าเสนอเก่ียวกับความ 
อัศจรรย์ของผ้าไหมยกทองแบบโบราณ มีจุดเด่นของการประชาสัมพันธ์คือการน าเสนอเทคนิคและ
วิธีการทอผ้าแบบเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและการสร้างลายผ้าแบบราชส านักมีการผสมผสานกับท าให้เกิด
ความอัศจรรย์และงดงามยิ่ง มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยน าเสนอในแบบผ้าไหมที่ใช้จ านวนตะกรอ
ที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ใช้คนทอถึง ๔ คนและเป็นผ้ายกทองด้วยเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และพ้ืนฟูผ้า
ราชส านักโบราณเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผ้าทอมือได้โด่งดังไปทั่วโลกด้วย 

๒. หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม  ซึ่งหมู่บ้านที่ดังด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมีชื่อด้วย 
ลวดลายดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ให้เกิดความสวยงามและแข็งแรง  เช่น ตะกร้าหวาย 
ภาชนะต่างๆ ที่ท าจากหวายซึ่ งเป็นหวายพ้ืนบ้านของบ้านบุทมและได้รับมาตรฐานจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อันเป็นการน าเสนอเครื่องหัตถกรรมพ้ืนบ้านแบบเครื่องจักสานของ
ชาวบ้านบุทมที่ได้มาตรฐานและเป็นลายเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ 

๓. หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านเขวาสินรินทร์เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน 
(ประค า) มีการผลิตลูกประค าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน อันได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษขอม
โบราณมีลายต่างๆ ให้เลือกชม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากไม่ไกลจากเมืองมากนักและสื่อ
โบชัวร์เองก็มีเบอร์ของแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือความสะดวกแก่การติดต่อสอบถาม
และเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นต้น  

๔. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม   แผ่นพับได้บอกถึงสถานท่ีในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งห่างออกไปทางสายสังขะหรือทางทิศตะวันออกของเมืองสุรินทร์ อันเป็นสถานที่ตั้ง ระยะห่างจาก
ตัวเมือง กิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่างๆ และมีการท า
หัตถกรรมด้านเครื่องจักสานเสริมอีกนอกเหนือจากการทอผ้าซึ่งเป็นหัตถกรรมพ้ืนเมืองของชาว
สุรินทร์ 

เทศกาลงานประเพณี การท่องเที่ยวทางเทศกาลหรืองานประเพณีนั้นในแผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์นครชัยบุรินทร์นั้นได้มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวไว้ 5 ด้วยกันดังนี้  

๑.งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทรมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ สนาม
กีฬาศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์และมีจัดประกวดโต๊ะอาหารของช้าง ขบวนแห่งช้าง เลี้ยงอาหารช้าง 
ประกวดธิดาช้างซึ่งได้โปรโมทว่าเป็นจัดเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานมีการแสดงช้างและ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่างๆ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท าสื่อการ
ประชาสัมพันธ์และได้บอกถึงสถานที่จัดงานและเบอร์โทรศัพท์หากต้องการติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านงานกาชาดและงานช้างจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการบอกข้อมูลพื้นฐานโดยคร่าวเพ่ือให้
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยเป็นต้น  



๒๖๖ 
 

๒. งานข้าวหอมมะลิและมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ได้บอกถึงสถานที่จัดงานของมกราคมของทุก
ปีและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมากมายการประกวดผ้าไหมและการ
แสดงบู๊ท (Boots) ของส่วนราชการต่างๆ  

๓.  งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทงได้บอกสถานที่และช่วงของการ
จัดงานคือ ณ ปราสาทศีขรภูมิในสัปดาที่สามของเดือนพฤศจิกายนมีการแสดงแสงสีเสียง จ าลองแนว
วิถีชีวิตของคนพื้นเมืองสุรินทร์ ของลาว เขมร ส่วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านการประกวดนาง
นพมาศหรืองานลอยกระทงมีประกวดขบวนแห่ลอยกระทงนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้จาก
ส านักงานอ าเภอศีขรภูมิโดยมีหมายเลขเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถามเพ่ือการมาเที่ยวชมงาน
อีกด้วย  
       ๔.  เทศกาลงานปลาไหล ได้บอกถึงสถานที่จัดงานคือ ณ อ าเภอชุมพลบุรีในช่วงสัปดาที่สามของ
เดือนธันวาคมหรือท้ายปีนั้นเองก่อนเทศกาลปีใหม่ หลังจากที่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวข้าวหรือท านา
เสร็จ ช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเกษตรกรก็จะน ามาเป็นอาหารเพ่ือรับประทานจนเกิดเป็นเทศกาล
หรืองานประเพณีขึ้นมาเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวต้องการมาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลชุม
พลบุรี  
       ๕.  ประเพณีการบวชแห่นาคช้าง มีการบอกถึงวัดที่จัดคือราวๆ เดือนหกของทุกปีที่วัดแจ้งบ้าน
ตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการแห่ขบวนนาคช้างตามล าน้ ามูลอย่างเ อิกเริกตามล าน้ ามูล 
กิจกรรมต่างๆ คือ พิธีโกนผมและอ่ืนๆ อีก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามาถติดต่อขอรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ที่ท่ีว่าการอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมีหมายเลขติดต่ออีกด้วย 
      โฮมสเตย์วิถีชีวิต จุดเน้นของการประชาสัมพันธ์นั้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ชาวกวยหรือกลุ่มชาติพันธุ์กวย ซึ่งชาวกวยจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เลี้ยงช้างและมีแนววิถีชีวิตเกี่ยวพัน
ระหว่างคนกับช้างสุรินทร์จะมีการท่องเที่ยวที่ดังมากเกี่ยวกับเรื่องช้างหรือแนวการด าเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการแนะน าการท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้คนได้ไปสัมผัสกับแนววิถีชีวิตของชาว
กวยหรือชาวส่วยเลี้ยงช้างบ้านตากลางได้พบปะหมอช้างที่เคยคล้องช้างท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงในการเข้าไปชื่นชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวกวยเลี้ยงช้างบ้านตากลางของ
จังหวัดสุรินทร์ ได้สัมผัสรับรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองอันเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของการท่องเที่ยวและ
พักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) และสามารถรับชมศูนย์คชศาสตร์ ณ แหล่งท่องเที่ยวหรือบ้านตา
กลางอีกด้วยเพ่ือความสะดวกและถ่ายทอดความรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจโดยทั่วไปที่ได้มาเยี่ยม
เยือนหรือรับชม พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยศูนย์คชศึกษา ได้แก่ การแสดงของช้าง การชมช้าง
เล่นน้ า การขี่ช้างชมธรรมชาติ การคล้องช้าง การไหว้ผีประก า ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับช้างเป็นอย่างดีและในแผ่นพับเองก็มีสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือการติดต่อ
สอบถามเมื่อเราต้องการไปเยี่ยมชมเป็นต้น 
 
      3 พัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

วัฒนธรรมในพ้ืนที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอ านวยความสะดวก ที่
เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพ่ือความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม ยังไม่มี ที่มีความ
หลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง 



๒๖๗ 
 

อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้งเสีย
ค่าบริการ จัดท าขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ิมเติมได้ และข้อมูลด้าน
อ่ืนๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่น
พับ และข้อมูลการเข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพ่ิมเติมในสถานที่ชุมชน มี
ฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้า
ศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่ครอบคลุมในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น  ปราสาทตาควาย 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม 
เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทย 
และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พ้ืนที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ  ห้องน้ า 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการน าเสนอในพ้ืนที่
นี้คือ แผ่นพับ ที่สามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจ าปี การให้ความส าคัญของ
ระหว่าง 2 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส าคัญ ตลอดถึง เพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ ยวส าคัญที่อยู่แถบ
บริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เป็นต้น  

ดังนั้นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้า และนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่ม ได้ให้การ
สัมภาษณ์ โดยสรุปว่า แผ่นพับถือเป็นความส าคัญ เพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขั้นพื้นฐาน ที่จ าเป็นและ
ส าคัญมาก เมื่อมีการพัฒนาในรูปแบบเชิงการท่องเที่ยว และภาวการณ์พัฒนาชุมชนขั้นพ้ืนฐาน
เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในอินเตอร์เน็ต เว็ป เอกสารอ่ืนๆ เพราะดึงดูดนักเที่ยว
ทั้งมรชุมชนเอง และนอกพ้ืนที่ให้เข้ามาเที่ยวได้ ดังนั้น แผ่นพับตามพ้ืนที่การวิจัย 4 พื้นที่ จึงมีความ
จ าเป็น และส าคัญมาก  

กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดสุรินทร์ มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้ในการ
สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้จากปราสาทขอมตามพ้ืนที่ 2.ช่วยส่งเสริม เพ่ือพัฒนา เด็ก 
เยาวชน ผู้สนใจ ในการน าเสนอข้อมูล พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่
ส าคัญ ที่มีการจัดงานประจ าปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิดแนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล  
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พ้ืนจัดการแสดงในเวทีที่ส าคัญ
เพ่ือโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้ให้
น่าสนใจตามพ้ืนที่ เป็นต้น  

ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ยังขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล และการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด การสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น  
 



๒๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

ชี่อ-นำมสกุล (ภาษาไทย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษนันท์  แสงมาศ  
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หน่วยงำนที่สำมำรถติดต่อได้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยายเขต
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 โทรศัพท์ ๐๔๔๑๔๒๑๐๗ 
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กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๑ พธ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๒  สอบเที่ยววิชา พ.ม.(ครูพิเศษมัธยม),กรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ M.A.Public AdministrationPublic Administration,Nagapur  
                     University,India. 

ประสบกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย  
 พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑” ,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,๒๕๔๙  
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พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การจัดการแหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่ปราสาทช่างปี่ อ าเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์”,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วิทยาเขตสุรินทร์,๒๕๕๘,MCU 
RS ๖๒๐๗๕๘๑๒๓ 

 
บทควำมวิชำกำรภำยในประเทศ 
 เรื่อง “งานแซนอาหยะจูยประจ าปี:ที่มีต่อปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุ  ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑, วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์,บุรีรัมย์ 

เรื่อง “การศึกษาประเพณีการแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์”.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒,วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี,อุบลราชธานี. 

เรื่อง “สลาหมี่:สัญลักษณ์ในพีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูยในปราสาทโบราณพันปี 
บ้านโพธิ์ศรีธาตุ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”วารสารศิลปะศาสตร์ มทร.ธัญบุรี(Jouranal 
Liberal Arts RMUTT)ปีที่  ๑ ฉบับที่  ๒ กรกฎาคม –ธันวาคม ๒๕๖๐ ,ISSN ๒๕๘๖ -๘๕๔๓ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,อ าเภอธัญบุรี ,จังหวัดประทุมธานี. 

เรื่อง “พาวาน:เครื่องที่ใช้ในพิธีกรมแซนอาหยะจูยของชุมชนในสังคมไทยกูย ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(Research and 
Development Journal),ปีที่ ๑๒ บับที่ ๔๑ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐ ,ISSN ๑๙๐๕-๑๘๖๗ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย,จังหวัดเลย. 

เรื่อง “อัตลักษณ์การแต่งกายเข้าสู่พิธีกรรม “แกลมอ”ของชาวไทยกูย”รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ , “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ISBN ๙๗๘-
๖๑๖-๐๓-๐๖๒๘-๒ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์,จังหวัดบุรีรัมย์  

เรื่อง “การศึกษาคติค าสอนที่ปรากฏเป็นค า “ผญา”ที่ใช้เป็นสื่อการสอนของชาวไทยกูยกรณี
วัดกูยตะเคียน อ าเอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ , 
“การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๐๓-๐๖๒๘-๒ ,มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์,จังหวัดบุรีรัมย์  

เรื่อง “คุณค่าและอิทธิพลของปราสาทขอมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทั้ง ๒ 
ประเทศ:กรณีปราสาทตาควาย ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์”เอกสารการประชุม
วิชาการระดับนานา ครั้งที่ ๙ ระชาติ ครั้งที่ ๑ , “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ISBN  ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ,จังหวัดศรีสะเกษ,วันที่ ๒-๓ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
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เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลชาวไทยกูย: วัดบ้านตะเคียน ต าบลส าโรงทาบอ าเภอส าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์”วารสารานาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช,ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม –มิถุนายน ๒๕๖๑,ISSN ๑๙๖๐-๘๗๓๕,มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. 

เรื่อง “คติความเชื่อที่มีต่อสัญลักษณ์น าโชค ที่มีบทบาทต่อผู้ประกอบการค้า” RSNC ๒๐๑๘ 
,การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” 
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์,www.SURIN.rmuti.ac.th/rsnc 2018 

 
บทควำมวิชำกำรต่ำงประเทศ 

ชื่อผลงาน : “Participatory Good Governance for Local Culture 
Development on Chang-Pi Sanctuary,Chang-Pi Sub-disrict,Srikoraphume 
District,Surin province,Thailand.”Conferance Proceedinngs SSHRA,Social Science 
and Humanities Research Association,๑๔th International Conference on Social 
Science and Humanities(ICSSH)๑๓-๑๔ June,๒๐๑๗,Nanyang 
Technological,University,Singapore. 

 
ชื่อผลงาน: “The Good Governance of the Co-Existence of Thai-Kui 

Communities in Samrongtap District ,Surin province”.UP anthropology@
๑๐๐,International Conference Marking the Centernnial of Philippine 
Anthopology,National Institute for Science and Mathematics 
Development(NISMED)University of Philipphines,Diliman,Queezon City,December ๑-
๒,๒๐๑๗. 

 
ชื่ อ ผ ล ง า น : “ Poota”The Cultural Belief of Spirit of Kui People in Surin 

ProvinceSelected Papers from International Conference on Migration,Cultural 
Identity,Languages and Communication”  2018 Department of Foreign Languages 
and Literature,Asia University,Taiwan4-5 July 2081 

 
ชื่ อ ผ ล ง าน : “ Transmission and Existence of Sandonta Tradition of Thai-

Khmer People in Bankruat District,Buriram Provinve Selected Papers from 
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International Conference on Migration,Cultural Identity,Languages and 
Communication”  2018 Department of Foreign Languages and Literature,Asia 
University,Taiwan 4-5 July 2081 

 
ชื่อผลงาน: “Or”a Cultural Belief in the Treatment Ritual of Thai-Kui People 

in Nongdum,Srisuk Subt-Distict,Samrongtap District Surin ProvinceSelected 
Papers from International Conference on Migration,Cultural Identity,Languages 
and Communication”  2018 Department of Foreign Languages and Literature,Asia 
University,Taiwan 4-5 July 2081 

 
ชื่ อ ผ ล ง าน :  “ BOL:The ritual and art of detecting the cause of illness in 

Khmer people Surin province,Thailand.”  ICLL 2018, International Conference on 
Local Languages, Proceedings, Bali, 23-24 February 2018, Faculty of Arts, Udayana 
University Denpasar,Bali,Indonesia. 

ชื่อผลงาน : “Community Participation of San A-Yha Tradition of Thai-Kui 
‘people in Samrongtab District, Surin Province” 
           ชื่อผลงาน : “Pchum Ben: local ceremony towards elderly’s health 
promotion in       Kingdom of Cambodia” 
 

 

 

ประวัติ (ผู้ร่วมวิจัย) 

ชื่อ สกุล   : นายส าเริง  อินทยุง 
ว/ด/ป/ เกิด  : วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พศ.2529 
สถานที่เกิด  : บ้านตะโก เลขท่ี 62/ หมู่ที่ 7 ต าบลโคกย่าง 
                                 อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 
ประวัติการศึกษา  : น.ธ.เอก ,พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต),พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) 
ประสบการณ์  : วิทยากรประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์ แห่งที่ 2 ธรรมยุต 
สถานที่ท างาน  : วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
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ผลงานการวิจัย  : 1. เรื่อง การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.2561. MCU RS 610761110. 
   2.ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม
ของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 2561.  
 
ผลงานตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ : 1.คุณค่าค าสอนในพิธีกรรมแซนกะโม๊ยของกลุ่มชนชาวไทย
กวย-ส่วย บ้านศาลาสามัคคี ต าบลบ้านชบ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ , การประชุมวิชาการ
ระดับชาตินวัตกรรมเทคโนโลยีวิชาการ 2017“วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 25-26 
ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์   ITC 2017 Innovation 
and Technology Conference 
 2.อิทธิพลความเชื่อและบทบาทของจวมกรูชาวเขมรถิ่นไทย : กรณีศีกษา บ้านตะโก ประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ , การประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่  5” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  8 กุมภาพันธ์ 2561. 
 3. อัตลักษณ์การแต่งกายเข้าสู่พิธีกรรม “แกลมอ” ของชาวไทยกูย  Dressing : The 
Identity of worship ritual of Thai-Kui People, การป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ช าติ ค รั้ งที่  2 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (การวิจัยพระพุทธศาสนาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยังยืน)  20 เดือน มีนาคม 2561 
 4. "Phayar" A language that reflects the  doctrine in the life of Thai- kuy 
Ethnic group in Surin province of Thailand. International Conference on Local 
Languages (ICLL)  Proceeding ICLL 2018 ,23-24 February 2018, The 1st  
International Conference  on  Local Languages ,Faculty of Arts, Udayana Universitty 
Denpasar, Bail, Indonasia ISBN : 978-602-294-262-7, 
 5. Ancient sacred language presented in galmore  ritual of buddhist thai-
kui people in surin province of thailand .International Conference on Local 
Languages (ICLL) Proceeding ICLL 2018 ,23-24 February 2018 , The 1st 
International Conference on Local Languages, Faculty of Arts, Udayana    Universitty 
Denpasar, Bail, Indonasia ISBN : 978-602-294-262-7, 
 6. A ritual to Communicate with god of Thai-Khmer Group  a case study 
of joal Mamaud Ritual Muang District  Surin Province of Thailand, International 
Conference on Local Languages (ICLL) Proceeding ICLL 2018 ,23-24 February 2018  
The 1st International Conference  on  Local Languages , Faculty of Arts, Udayana 
Universitty Denpasar, Bail, Indonasia ISBN : 978-602-294-262-7,   
 7. Study of “Kong San Kamoei” the ritual offerings to ancestor spirits of 
Thai-Kui people in Surin Province.Pertanika  Journal  of Social  sciences & 
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Humanities A Scientific Journal Published by University Putra Malaysia Press 
,ISSN:0128-7702 Print, ISSN 2231-8534  online . 
 8. Cultural Dimensions of Thai Kui Ethnic Group’s Social Lives : A Case 
Study of Takien Village, Samrong Tab District, Surin, Thailand .   2018   

International Conference on Migration, Cultural Identity, Language and 
Communication,Department of  Foreign Languages and Literature,  Asia  University, 
Taiwan, 6 June 2018,  http://www.asia.edu.tw 
 9. The Symbolism Behind The Sanctuary Worship of The Superstition of Thai-
Kui People in Samrongthap District of Surin Province in Thailand,  
 10. “or”  a cultural belief in the treatment ritual of thai-Kui  people in 
Nongdum, Srisuk Subt-Distric, Samronthap District Surin Province , 
 11.คติความเชื่อที่มีต่อสัญลักษณ์น าโชคที่มีบทบาทต่อผู้ประกอบการค้า , Roles of beliefs 
on lucky symbols towards entrepreneurs,การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์  ครั้ง
ที่  9 ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสุ รินทร์  ครั้ งที่  1 , The 9th Rajamangla Surin 
Nationnal Conference , The 1th Rajamangla Surin International Conference      ( 9th 
RSNC & 1th RSIC )“เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจั ย” Academic Network Bridgh 
Research” ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา
เขตสุรินทร์ 
 12.  อัตลักษณ์ของปราสาทขอมกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์, Identity of Khmer 
Sanctuaries towards community development in Surin province, การประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์  ครั้งที่ 9 ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 1 , The 9th 
Rajamangla Surin Nationnal Conference , The 1th Rajamangla Surin International 
Conference  (9th RSNC &  1th RSIC) “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” 
Academic Network Bridgh Research” 
 13.    อาหยะ อิทธิพล บทบาท ความเชื่อของกลุ่มชาวไทยกูย , “Ar Yha” the  influence 
character cultural belief of spirit of kui  people. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่  1, ระเบียบ สามัคคี บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ,Discipline, 
Harmony and Service toward Sustainable Development of Society ,  
25 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 
 14.ศึกษาด้านภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่
เผ่า ในจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์  ครั้งที่ 9 ,การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 1 , The 9th Rajamangla Surin Nationnal Conference , 
The 1th  Rajamangla Surin International Conference  ( 9th RSNC & 1th RSIC ) 
“เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”Academic Network Bridgh Research”ระหว่างวันที่ 
29-31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
  

http://www.asia.edu.tw/


๒๗๔ 
 

ติดต่อ   : 089-5819532 
Email   :Ton_Samroeng@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติ (ผู้ร่วมวิจัย) 

ชื่อ สกุล   : ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร 
ว/ด/ป/ เกิด  : วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2527 
สถานที่เกิด  : บ้านศาลาสามัคคี เลขที่ 182 หมู่ที ่8 ต าบลบ้านชบ 
                                 อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  32150 
ประวัติการศึกษา  : น.ธ.เอก ,พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต),พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต). 
                                  พธ.ด. (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 
ประสบการณ์  : รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์ แห่งที่ 2 ธรรมยุต 



๒๗๕ 
 

สถานที่ท างาน  : วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
ผลงานการวิจัย  :1.  เรื่อง การตีความหลักค าสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถ 
ปริวรรตศาสตร์ของพอล ริคอร์กับพระพุทธศาสนา,  ทุนฃอวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. MCU RS 610756022  ปี 2556  (ผู้ร่วมวิจัย)     
                 2  เรื่อง การจัดการแหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่ปราสาทช่างปี่ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.MCU RS 
610758123. ปี 2558 (ผู้ร่วมวิจัย) 
                 3. เรื่อง การเสริมสร้างสัมมาอาชีพของผู้ประกอบการค้าขาย ผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ 
ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปี 2560   (ผู้ร่วมวิจัย) 

 4. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้.ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
MCU RS 610760198  ปี 2560 (ผู้ร่วมวิจัย) 
                 5. เรื่องการใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทขอมจังหวัด
สุรินทร์..ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปี 2561 
                 6. เรื่อง ระบบ GPS เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัด
สุรินทร์. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.MCU RS 
610761110.  ปี 2561 (ผู้ร่วมวิจัย) 
               7.เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่า
ในจังหวัดศรีสะเกษ  .ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ปี 
2561 (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผลงานตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ :  ตีพิมพ์ในประเทศระดับชาติ และวารสาร TCI ฐาน 1  
                                   และฐาน 2,  4  เรื่อง 
                                   งานวิชาการท่ีตีพิมพ์  210 เรื่อง ลงสอปัส 7 เรื่อง  
                                   ตีพิมพ์ต่างประเทศ    40   เรื่อง  
ติดต่อ   : 088-7147526 
Email   : Dr.yasotharar@gmail.co 

ประวัติ (ผู้ร่วมวิจัย) 

 

ชื่อ สกุล   : นายสุริยา คลังฤทธิ์  

ว/ด/ป/เกิด    : 16 พฤษภาคม 2525 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : 182  หมู่ 8 ต าบลบ้านชบ  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 32150 

ประวัติการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (บริการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 



๒๗๖ 
 

     ระดับปริญญาโท (การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                  สุรินทร์ 

อาชีพ   : นักวิเทศสัมพันธ์ (การต่างประเทศ) 

ติดต่อ   : 086-2493990 

มีผลงานทางวิชาการ ทั้งใน และต่างประเทศ มากกว่า  50 เรื่อง  

ลงฐานสกอปัส  3 เรื่อง  

 

 


