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บันทึกการเดินทาง 

ปราสาทเมืองต่่า อุทยานเขาพนมรุ้งและวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในวันพุธ ท่ี  ๑  มีนาคม ๒๕๖๐ 

ของ พระปัญญา  ชวนปญฺโญ  ชั้นปีท่ี   ๓   

แหล่งเรียนรู้ท่ีนิสิตไปศึกษาเรียนรู้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์  

 

๑.ปราสาทเมืองต ่า 

        ปราสาทเมืองต่่า นับว่าเป็นปราสาทศิลปะขอมแบบปาปวน มีอายุประมาณพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น  เพ่ือถวายพระ

ศิวะตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู  ตั้งอยู่บริเวณ  ต่าบลจระเข้มาก  อ่าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย ์
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ประวัติ 

       ปราสาทเมืองต่่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ในศิลปะบาปวนตอนต้น และลด

ความส่าคัญลงไปในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 และถูกท้ิงร้างในท่ีสุด จนเมื่อราวปี พ.ศ. 2490 

จึงเริ่มมีการอพยพเข้ามาของชาวบ้าน มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

        ปราสาทเมืองต่่าน่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย ภาพสลัก

ส่วนมากนี้ ล้วนเป็นภาพเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ์ อีกท้ังเป็นปราสาทน้่าล้อม ซึ่ง

เป็นลักษณะของไวษณพนิกาย ต่างจากปราสาทบนภูเขาของไศวนิกาย ปราสาทเมืองต่่ามี

ปรางค์ประธานห้าองค์บนฐานเดียวกัน เช่นเดียวกับปราสาทศีขรภูมิ 

 
 

 

องค์ประกอบภายในปราสาทเมืองต ่า 

สระน ่าระเบียงคด 

        สระน้่า 4 สระ ล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล (L) ก่อสร้างด้วยศิลา

แลงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นล่าตัวนาค ที่มุม

สระสลักเป็นนาค 5 เศียร สระน้่าท้ัง 4 สระนี้ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ภาพสลักดอกบัวแปดกลีบ 
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       บริเวณพื้นกลางห้องภายในซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก มีการสลักเป็นลายเส้นรูปดอกบัว 

8 กลับ ซึ่งอาจหมายถึงจุดก่าหนดในการตั้งจิต อธิษฐานบูชาเทพเจ้า หรือหมายถึงการจ่าลอง

แผนผังของจักรวาล อันประกอบด้วยทิศส่าคัญท้ัง 8 ทิศ 

 
 

ระเบียงคดและซุ้มประตู 

     ระเบียงคด เป็นแนวก่าแพงชั้นในของโบราณสถาน ก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อกัน

โดยรอบ ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐ ภายในห้องกว้าง ประมาณ 2 เมตร พื้นปูด้วยศิลลาแลง ท่ี

บริเวณกึ่งกลางของระเบียบคดทุกด้าน ก่อสร้างเป็นซุ้มประตูในแนวเดียวกันกับซุ้มประตูของ

ก่าแพงแก้ว 
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ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ 

      ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลังท่า

จากหินทรายสลักภาพพระศิวะคู่กับพระอุมาประทับนั่งเหนือ โคนนทิ เรียกภาพตอนนี้ว่า "อุมา

มเหศวร" 

 

ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือ 

        ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมเคยมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับ

หลังท่าจากหินทรายสลักภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ เพ่ือปกป้อง คนเล้ียงวัวและฝูงวัว

ให้พ้นภัยจากพายุฝน 

 

ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ 

      ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลังท่า

จากหินทรายสลักภาพเทพเจ้าประทับนั่งเหนือหงส์ สันนิษฐานว่าเทพเจ้านี้หมายถึงพระวรุณ

เทพผู้รักษาทิศตะวันตก 
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ปรางค์ประธาน 

      ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่ตรงกลางเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อย ระหว่างปรางค์บริวารท้ังสองมี

ขนาดใหญ่กว่าปรางค์บริวารอีก ๔ องค์ ทับหลังเป็นหินทราย 

       ปัจจุบันปรางค์ประธานได้ถล่มลงมาแล้วคงเหลือเฉพาะฐานท่ีก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะ

อาคารใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก พบเพียงฐานเป็นศิลาแลง และหน้าบันซึ่งสลักจากหินทราย 

เป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศิลปะปาปวน สันนิษฐานว่าตัวปราสาทเป็นปราสาทหิน

ทราย นอกจากนี้ยังได้พบหลักฐานลวดลายปูนปั้นประดับ ซึ่งสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงสุด

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะได้มีการขุดพบศิวลึงค์ ซ่ึงเป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะ และ

พบทับหลังสลักพระศิวะ ในปาง "กัลยาณะสุนทะระมูรติ" ส่วนบนของทับหลังจ่าหลักภาพ

ฤๅษีนั่งประนมมือเป็นแถว จ่านวน ๗ ตน 

 

๒. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

        อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่ม

ราชมรรคา ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๒ (บ้านดอนหนองแหน) ต่าบลตาเป๊ก อ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่าง
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จากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถาน

ส่าคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟท่ีดับสนิทแล้ว สูงประมาณ ๒๐๐ เมตรจากพื้นราบ 

(ประมาณ ๓๕๐ เมตรจากระดับน้่าทะเลปานกลาง) ค่าว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร ค่า

ว่า วน่รุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ 

 
 

         ปัจจุบัน ปราสาทหินพนมรุ้งก่าลังอยู่ ในเกณฑ์ก่าลังพิจารณาเป็นมรดกโลก 

เช่นเดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอม

ของไทยท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส่าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ 

และถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีส่าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงเป็นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของ

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอีกด้วย 
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ประวัติ 

        ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไสวะ มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมา

หลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ ถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ และในพุทธศตวรรษท่ี 

๑๘ พระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวส

ถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหิน

ทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง ๑,๓๒๐ ฟุตจากระดับน้่าทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่า

ภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘ 

 

 
 

สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน 

       ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้า

สูงสุด ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ 
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        องค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนว

เส้นตรง และเน้นความส่าคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง นั่นคือปราสาทประธานซึ่งหันหน้าไปทางทิศ

ตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารท่ีเรียกว่า พลับพลา อาคารนี้อาจจะ

เป็นอาคารท่ีเรียกกันในปัจจุบันว่า พลับพลาเปล้ืองเครื่อง ซึ่งเป็นท่ีพักจัดเตรียมองค์ของ

พระมหากษัตริย์ ก่อนเสด็จเข้าสู่การสักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสน

สถาน 
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สะพานนาคราช 

        ถัดจากนั้นเป็นทางเดินทั้งสองข้างประดับด้วยเสามียอดคล้ายดอกบัวตูมเรียกว่าเสานาง

เรียง จ่านวนข้างละ 35 ต้น ทอดตัวไปยังสะพานนาคราช ซึ่งผังกากบาทยกพื้นสูง ราวสะพาน

ท่าเป็นล่าตัวพญานาค 5 เศียร สะพานนาคราชนี้ ตามความเชื่อเป็นทางท่ีเชื่อมระหว่างโลก

มนุษย์กับเทพเจ้า สิ่งท่ีน่าสนใจคือ จุดกึ่งกลางสะพาน มีภาพจ่าหลักรูปดอกบัวแปดกลีบ อาจ

หมายถึงเทพประจ่าทิศท้ังแปด ในศาสนาฮินดู หรือเป็นจุดท่ีผู้มาท่าการบูชา ตั้งจิตอธิษฐาน 

จากสะพานนาคราชชั้นท่ี 1 มีบันไดจ่านวน 52 ขั้น 

 
 

๓.วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

        วนอุทยานเขากระโดง ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า “พนมกระดอง” เป็นภาษา

เขมร แปลว่า “ภูเขากระดอง (เต่า)” เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียก

เพ้ียนเป็น “กระโดง” 
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        วนอุทยานภู เขาไฟกระโดง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษา

ประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา เพราะเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟท่ียังคงปรากฏร่องรอยปาก

ปล่องให้เห็นได้ชัดเจน มีโบราณสถานกู่เขากระโดง เป็นท่ีประดิษฐานรองพระพุทธบาทจ่าลอง  

และมี”พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ อยู่บนยอดเขา  และยังมี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง เนื้อท่ีประมาณ 6 พันไร่ รวมท้ังพันธ์ุไม้พื้นเมืองท่ีหาชมได้

ยาก เช่น ผลของต้นโยนีปีศาจ ท่ีมักพบในบริเวณเขตภูเขาไฟ  การขึ้นไปยังเขากระโดงสามารถ

ท่าได้สองวิธี คือ เดินขึ้นบันได  หรือ ขับรถขึ้นไปถึงยอดเขา ระหว่างทางจะพบพระพุทธรูป

ปางต่าง ๆ เรียงรายอยู่เป็นระยะ 
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 พระสุภัทรบพิตร  เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่

บนเขากระโดง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานยาว 14 

เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย

สุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ ในขณะนั้น ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเล่ือมใสในความคิด

และโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากระโดง ได้ร่วมกัน

จัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นท่ีสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป จากจุด

ท่ีตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้ 

               
 

        ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง   มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี สูงจาก

ระดับน้่าทะเล 265 เมตร ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก ยอดเนินเขาเป็นขอบปล่อง

ด้านทิศใต้เรียกว่า เขาใหญ่ ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า เขาน้อย หรือเขา

กระโดง 
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 ส่วนบริเวณท่ีเป็นขอบปล่องปะทุคือ บริเวณท่ีเป็นหุบเขา ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้่า 

เป็นซากภูเขาไฟท่ียังคงสภาพดีและมีอายุน้อยท่ีสุดในประเทศไทย มีเส้นทางเดินชมรอบปล่อง 

และมีสะพานแขวนให้ยืนชมจากมุมสูงได้อย่างชัดแจง 


