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บนัทึกการเดินทาง 

ปราสาทเมืองต ่า อุทยานเขาพนมรุ้งและวนอุทยานเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์
ในวนัศุกร์ ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

ของ พระมหาณฐัพงศ ์ ชยวฑฺุโฒ  ชั้นปีท่ี   ๓   
แหล่งเรียนรู้ท่ีนิสิตไปศึกษาเรียนรู้ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์  

 
๑.ปราสาทเมอืงต ่า 

        ปราสาทเมืองต ่า นบัวา่เป็นปราสาทศิลปะขอมแบบปาปวน มีอายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ 
เป็นหน่ึงในกลุ่มปราสาทมรรคโค สันนิษฐานวา่สร้างข้ึน  เพื่อถวายพระศิวะตามคติความเช่ือทางศาสนา
ฮินดู  ตั้งอยูบ่ริเวณ  ต าบลจระเขม้าก  อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
 

 
ประวตัิ 
       ปราสาทเมืองต ่าสร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ในศิลปะบาปวนตอนตน้ และลดความส าคญัลง
ไปในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 และถูกทิ้งร้างในท่ีสุด จนเม่ือราวปี พ.ศ. 2490 จึงเร่ิมมีการอพยพเขา้มาของ
ชาวบา้น มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีอีกคร้ังหน่ึง 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
        ปราสาทเมืองต ่าน่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลทัธิไวษณพนิกาย ภาพสลกัส่วนมากน้ี ลว้นเป็น
ภาพเก่ียวกบัการอวตารของพระนารายณ์ อีกทั้งเป็นปราสาทน ้ าลอ้ม ซ่ึงเป็นลกัษณะของไวษณพนิกาย 
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ต่างจากปราสาทบนภูเขาของไศวนิกาย ปราสาทเมืองต ่ามีปรางค์ประธานห้าองค์บนฐานเดียวกัน 
เช่นเดียวกบัปราสาทศีขรภูมิ 

 
 
 

องค์ประกอบภายในปราสาทเมืองต ่า 
สระน า้ระเบียงคด 
        สระน ้า 4 สระ ลอ้มรอบระเบียงคดมีลกัษณะเป็นรูปตวัแอล (L) ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงเป็นขั้นบนัได
ลงไปถึงกน้สระ ขอบสระดา้นบนแกะสลกัดว้ยหินทรายเป็นล าตวันาค ท่ีมุมสระสลกัเป็นนาค 5 เศียร 
สระน ้าทั้ง 4 สระน้ี ใชเ้พื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ภาพสลกัดอกบัวแปดกลบี 
       บริเวณพื้นกลางหอ้งภายในซุม้ประตูดา้นทิศตะวนัออก มีการสลกัเป็นลายเส้นรูปดอกบวั 8 กลบั ซ่ึง
อาจหมายถึงจุดก าหนดในการตั้งจิต อธิษฐานบูชาเทพเจา้ หรือหมายถึงการจ าลองแผนผงัของจกัรวาล อนั
ประกอบดว้ยทิศส าคญัทั้ง 8 ทิศ 

 
 



3 

 

ระเบียงคดและซุ้มประตู 
     ระเบียงคด เป็นแนวก าแพงชั้นในของโบราณสถาน ก่อสร้างด้วยหินทรายเช่ือมต่อกันโดยรอบ 
ลอ้มรอบกลุ่มปราสาทอิฐ ภายในห้องกวา้ง ประมาณ 2 เมตร พื้นปูดว้ยศิลลาแลง ท่ีบริเวณก่ึงกลางของ
ระเบียบคดทุกดา้น ก่อสร้างเป็นซุม้ประตูในแนวเดียวกนักบัซุม้ประตูของก าแพงแกว้ 

 
ปราสาทแถวหน้าองค์ทศิเหนือ 
      ปราสาทแถวหนา้องคทิ์ศเหนือ ก่อสร้างดว้ยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนป้ันประดบั ทบัหลงัท าจากหินทราย
สลกัภาพพระศิวะคู่กบัพระอุมาประทบันัง่เหนือ โคนนทิ เรียกภาพตอนน้ีวา่ "อุมามเหศวร" 
 
ปราสาทแถวหลงัองค์ทศิเหนือ 
        ปราสาทแถวหลงัองคทิ์ศเหนือ ก่อสร้างดว้ยอิฐ เดิมเคยมีลวดลายปูนป้ันประดบั ทบัหลงัท าจากหิน
ทรายสลกัภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ เพื่อปกป้อง คนเล้ียงววัและฝงูววัใหพ้น้ภยัจากพายฝุน 
 
ปราสาทแถวหลงัองค์ทศิใต้ 
      ปราสาทแถวหลงัองค์ทิศใต ้ก่อสร้างดว้ยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนป้ันประดบั ทบัหลงัท าจากหินทราย
สลกัภาพเทพเจา้ประทบันัง่เหนือหงส์ สันนิษฐานวา่เทพเจา้น้ีหมายถึงพระวรุณเทพผูรั้กษาทิศตะวนัตก 
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ปรางค์ประธาน 
      ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่ตรงกลางเยื้องมาขา้งหน้าเล็กน้อย ระหว่างปรางค์บริวารทั้งสองมีขนาดใหญ่
กวา่ปรางคบ์ริวารอีก 4 องค ์ทบัหลงัเป็นหินทราย 
       ปัจจุบนัปรางค์ประธานไดถ้ล่มลงมาแลว้คงเหลือเฉพาะฐานท่ีก่อดว้ยศิลาแลง ลกัษณะอาคารใชอิ้ฐ
เป็นวสัดุก่อสร้างหลกั พบเพียงฐานเป็นศิลาแลง และหน้าบนัซ่ึงสลกัจากหินทราย เป็นภาพพระอินทร์
ทรงช้างเอราวณั ศิลปะปาปวน สันนิษฐานว่าตวัปราสาทเป็นปราสาทหินทราย นอกจากน้ียงัได้พบ
หลกัฐานลวดลายปูนป้ันประดบั ซ่ึงสร้างถวายพระศิวะเทพเจา้สูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะไดมี้
การขดุพบศิวลึงค ์ซ่ึงเป็นรูปเคารพแทนองคพ์ระศิวะ และพบทบัหลงัสลกัพระศิวะ ในปาง "กลัยาณะสุน
ทะระมูรติ" ส่วนบนของทบัหลงัจ าหลกัภาพฤๅษีนัง่ประนมมือเป็นแถว จ านวน 7 ตน 
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๒.อทุยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง 
        อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหน่ึงในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา 
ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 2 (บา้นดอนหนองแหน) ต าบลตาเป๊ก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตวัเมืองบุรีรัมยล์งมา
ทางทิศใตป้ระมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยโบราณสถานส าคญั ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดภูเขาไฟท่ีดบัสนิท
แลว้ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง) ค าว่า พนมรุ้ง 
นั้น มาจากภาษาเขมร ค าวา่ วน รุง แปลวา่ ภูเขาใหญ่ 

 
 
         ปัจจุบนั ปราสาทหินพนมรุ้งก าลงัอยู่ในเกณฑ์ก าลงัพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกบั ปราสาท
หินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหน่ึงในปราสาทหินขอมของไทยท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของจงัหวดับุรีรัมย ์และถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของจงัหวดั
บุรีรัมย ์รวมถึงเป็นภาพพื้นหลงัตราสัญลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์ยไูนเตด็อีกดว้ย 
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ประวตัิ 
        ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลทัธิไสวะ มีการบูรณะก่อสร้างต่อเน่ืองกนัมาหลายสมยั 
ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 17 และในพุทธศตวรรษท่ี 18 พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
แห่งอาณาจกัรขอมไดห้ันมานบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งน้ีจึงไดรั้บการดดัแปลงเป็น
วดัมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างข้ึนจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 
1,320 ฟุตจากระดบัน ้าทะเล ช่ือพนมรุ้งแปลวา่ภูเขาใหญ่ สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 15-18 
 

 
 
สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน 
       ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างข้ึนเน่ืองในศาสนาฮินดูลทัธิไศวะ ซ่ึงนับถือพระศิวะเป็นเทพเจา้สูงสุด 
ดงันั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสท่ีประทบัของพระศิวะ 
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        องคป์ระกอบและแผนผงัของปราสาทพนมรุ้งไดรั้บการออกแบบให้มีลกัษณะเป็นแนวเส้นตรง และ
เนน้ความส าคญัเขา้หาจุดศูนยก์ลาง นัน่คือปราสาทประธานซ่ึงหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ดา้นขวาของ
บนัไดทางข้ึนสู่ศาสนสถานมีอาคารท่ีเรียกวา่ พลบัพลา อาคารน้ีอาจจะเป็นอาคารท่ีเรียกกนัในปัจจุบนัวา่ 
พลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง ซ่ึงเป็นท่ีพกัจดัเตรียมองคข์องพระมหากษตัริย ์ก่อนเสด็จเขา้สู่การสักการะเทพเจา้
หรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถาน 

 
 
สะพานนาคราช 
        ถดัจากนั้นเป็นทางเดินทั้งสองขา้งประดบัดว้ยเสามียอดคลา้ยดอกบวัตูมเรียกวา่เสานางเรียง จ านวน
ขา้งละ 35 ตน้ ทอดตวัไปยงัสะพานนาคราช ซ่ึงผงักากบาทยกพื้นสูง ราวสะพานท าเป็นล าตวัพญานาค 5 
เศียร สะพานนาคราชน้ี ตามความเช่ือเป็นทางท่ีเช่ือมระหวา่งโลกมนุษยก์บัเทพเจา้ ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ จุด
ก่ึงกลางสะพาน มีภาพจ าหลกัรูปดอกบวัแปดกลีบ อาจหมายถึงเทพประจ าทิศทั้งแปด ในศาสนาฮินดู 
หรือเป็นจุดท่ีผูม้าท าการบูชา ตั้งจิตอธิษฐาน จากสะพานนาคราชชั้นท่ี 1 มีบนัไดจ านวน 52 ขั้น 
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๓.วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง 
        วนอุทยานเขากระโดง ช่ือเดิมชาวบา้นเรียกเขากระโดงวา่ “พนมกระดอง” เป็นภาษาเขมร แปลวา่ 
“ภูเขากระดอง (เต่า)” เพราะมีรูปลกัษณ์คลา้ยกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียกเพี้ยนเป็น “กระโดง” 
 

 
 

        วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจ และศึกษาประวติัศาสตร์ 
ธรณีวิทยาและชีววิทยา เพราะเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟท่ียงัคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นไดช้ดัเจน มี
โบราณสถานกู่เขากระโดง เป็นท่ีประดิษฐานรองพระพุทธบาทจ าลอง  และมี”พระสุภทัรบพิตร” 
พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย ์อยู่บนยอดเขา  และยงัมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง เน้ือท่ี
ประมาณ 6 พนัไร่ รวมทั้งพนัธ์ุไมพ้ื้นเมืองท่ีหาชมไดย้าก เช่น ผลของตน้โยนีปีศาจ ท่ีมกัพบในบริเวณ
เขตภูเขาไฟ  การข้ึนไปยงัเขากระโดงสามารถท าไดส้องวิธี คือ เดินข้ึนบนัได  หรือ ขบัรถข้ึนไปถึงยอด
เขา ระหวา่งทางจะพบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เรียงรายอยูเ่ป็นระยะ 
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               พระสุภัทรบพิตร  เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่บนเขา
กระโดง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตกักวา้ง 12 เมตร ฐานยาว 14 เมตร หันหนา้ไป
ทางทิศเหนือ สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2512 โดยผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ ในขณะ
นั้น ร่วมกบัพอ่คา้ประชาชนและผูมี้จิตศรัทธาเล่ือมใสในความคิดและโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อบุญมา 
ปัญญาปโชโต อดีตเจา้อาวาสวดัเขากระโดง ไดร่้วมกนัจดัสร้างข้ึนบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นท่ี
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป จากจุดท่ีตั้งขององคพ์ระ สามารถมองเห็นทศันียภาพของตวัเมือง
บุรีรัมยไ์ด ้

 
 
        ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง  มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี สูงจากระดบัน ้ าทะเล 265 เมตร 
ซากปากปล่องเป็นรูปพระจนัทร์คร่ึงซีก ยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องดา้นทิศใตเ้รียกว่า เขาใหญ่ ส่วนยอด
เนินเป็นขอบปล่องดา้นทิศเหนือเรียกวา่ เขานอ้ย หรือเขากระโดง 
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       ส่วนบริเวณท่ีเป็นขอบปล่องปะทุคือ บริเวณท่ีเป็นหุบเขา ปัจจุบนัมีสภาพเป็นสระน ้ า เป็นซากภูเขา
ไฟท่ียงัคงสภาพดีและมีอายนุอ้ยท่ีสุดในประเทศไทย มีเส้นทางเดินชมรอบปล่อง และมีสะพานแขวนให้
ยนืชมจากมุมสูงไดอ้ยา่งชดัแจน 
 

 
 


