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บันทึกการเดินทาง
ณ ปราสาทเมืองต่า ปราสาทเขาพนมรุ ้ง และ ภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
ในวัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ของ นิสิต นายปรัชทวี หาลาภ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 (เอกสังคมศึกษา)
แหล่ งเรียนรู้ ทนี่ ิสิตไปศึกษาเรียนรู้ ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ มีดังนี้
สถานที่ 1 ปราสาทหินเมืองต่า
ปราสาทเมืองต่า เป็ นหนึ่ งในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็ นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่ อทางศาสนา
ฮินดู สันนิ ษฐานว่าคงสร้ างขึ้ น เพื่อถวายพระศิ วะ มีลกั ษณะเป็ นศาสนสถานประจาเมืองหรื อประจาชุ มชน
ตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคาว่า เมืองต่า
นี้ ไม่ใช่ ชื่อดั้งเดิ ม แต่เป็ นชื่ อที่ชาวพื้นเมื องเรี ยกโบราณสถานแห่ งนี้ เพราะปราสาทแห่ งนี้ ต้ งั อยู่บนพื้ นราบ
ส่ วนปราสาทพนมรุ ้งตั้งอยูบ่ นเชิ งเขา ซึ่ งทั้งปราสาทเมืองต่าและปราสาทพนมรุ ้งอยูไ่ ม่ห่างกันมาก คือห่ างกัน
เพี ย ง 8 กิ โ ลเมตร มวลสารวัต ถุ จ ากโบราณสถาน และโบราณวัต ถุ ใ นที่ น้ ี รั ช กาลที่ 9 ได้ท รงน ามาเป็ น
ส่ วนประกอบในการทาพระสมเด็จจิตรลดา ปราสาทได้รับอิทธิ พลศิลปะขอมแบบคลัง และแบบบาปวน มี
อายุประมาณครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 16
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ประวัติ
ปราสาทเมืองต่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในศิลปะบาปวนตอนต้น และลดความสาคัญลง
ไปในราวพุทธศตวรรษที่ 18 และถูกทิง้ ร้างในที่สุด จนเมื่อราวปี พ.ศ. 2490 จึงเริ่ มมีการอพยพเข้ามาของ
ชาวบ้าน มาตั้งถิ่นฐานในบริ เวณนี้อีกครั้งหนึ่ง

ด้ านหน้ าทางเข้ าปราสาทเมืองตา่ กาแพงแก้ วและซุ้มประตู

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ปราสาทเมืองต่าน่าจะเป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิ ไวษณพนิ กาย ภาพสลักส่ วนมากนี้ ล้วนเป็ น
ภาพเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ์ อีกทั้งเป็ นปราสาทน้ าล้อม ซึ่ งเป็ นลักษณะของไวษณพนิกาย ต่างจาก
ปราสาทบนภูเขาของไศวนิกาย ปราสาทเมืองต่ามีปรางค์ประธานห้าองค์บนฐานเดียวกัน เช่นเดียวกับปราสาท
ศีขรภูมิ
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สระนา้ ระเบียงคด
สระน้ า 4 สระ ล้อมรอบระเบียงคดมีลกั ษณะเป็ นรู ปตัวแอล (L) ก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็ นขั้นบันไดลง
ไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหิ นทรายเป็ นลาตัวนาค ที่มุมสระสลักเป็ นนาค 5 เศียร สระน้ าทั้ง
4 สระนี้ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ภาพสลักดอกบัวแปดกลีบ
บริ เวณพื้นกลางห้องภายในซุ ้มประตูดา้ นทิศตะวันออก มีการสลักเป็ นลายเส้นรู ปดอกบัว 8 กลับ ซึ่ ง
อาจหมายถึ งจุดกาหนดในการตั้งจิ ต อธิ ษฐานบูชาเทพเจ้า หรื อหมายถึ งการจาลองแผนผังของจักรวาล อัน
ประกอบด้วยทิศสาคัญทั้ง 8 ทิศ
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ระเบียงคดและซุ้ มประตู
ระเบี ย งคด เป็ นแนวก าแพงชั้น ในของโบราณสถาน ก่ อสร้ า งด้วยหิ นทรายเชื่ อมต่ อกันโดยรอบ
ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐ ภายในห้องกว้าง ประมาณ 2 เมตร พื้นปูดว้ ยศิลลาแลง ที่บริ เวณกึ่งกลางของระเบียบ
คดทุกด้าน ก่อสร้างเป็ นซุ ม้ ประตูในแนวเดียวกันกับซุ ม้ ประตูของกาแพงแก้ว

ปราสาทแถวหน้ าองค์ ทศิ เหนือ
ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนื อ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนปั้ นประดับ ทับหลังทาจากหิ นทราย
สลักภาพพระศิวะคู่กบั พระอุมาประทับนัง่ เหนือ โคนนทิ เรี ยกภาพตอนนี้วา่ “อุมามเหศวร”
ปราสาทแถวหลังองค์ ทศิ เหนือ
ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนื อ ก่อสร้ างด้วยอิฐ เดิ มเคยมีลวดลายปูนปั้ นประดับ ทับหลังทาจากหิ น
ทรายสลักภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ เพื่อปกป้ อง คนเลี้ยงวัวและฝูงวัวให้พน้ ภัยจากพายุฝน
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ปราสาทแถวหลังองค์ ทศิ ใต้
ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ ก่อสร้ างด้วยอิฐ เดิ มมีลวดลายปูนปั้ นประดับ ทับหลังทาจากหิ นทราย
สลักภาพเทพเจ้าประทับนัง่ เหนือหงส์ สันนิษฐานว่าเทพเจ้านี้หมายถึงพระวรุ ณเทพผูร้ ักษาทิศตะวันตก
ปรางค์ ประธาน

ปรางค์ประธานปั จจุบนั ได้ถล่มลงมาแล้วคงเหลือเฉพาะฐานที่ก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะอาคารใช้อิฐ
เป็ นวัสดุก่อสร้างหลัก พบเพียงฐานเป็ นศิลาแลง และหน้าบันซึ่ งสลักจากหิ นทราย เป็ นภาพพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ ศิลปะปาปวน สันนิ ษฐานว่าตัวปราสาทเป็ นปราสาทหิ นทราย นอกจากนี้ ยงั ได้พบหลักฐานลวดลาย
ปูนปั้ นประดับ ซึ่ งสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสู งสุ ดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะได้มีการขุดพบศิวลึงค์ ซึ่ ง
เป็ นรู ปเคารพแทนองค์พระศิวะ และพบทับหลังสลักพระศิวะ ในปาง “กัลยาณะสุ นทะระมูรติ”
กลุ่มปราสาทอิฐ
เป็ นอาคารสาคัญที่ สุด ตั้งอยู่ตรงกลางของตัวปราสาทเมื องต่ า ใช้เป็ นที่ ประดิ ษฐานรู ปเคารพและ
ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าประกอบด้วยปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยูบ่ นฐานศิลาแลงเดียวกันองค์ปราสาทก่อ
ด้วยอิฐเรี ยงเป็ น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ และแถวหลัง 2 องค์ กลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์น้ ีแสดงสัญลักษณ์แทนเขา
พระสุ เมรุ ศูนย์กลางจักรวาลปราสาทประธาน ส่ วนตรงกลางคือส่ วนปรางค์ประธาน ซึ่ งได้ปรักหักพังเหลือ
เพียงฐาน
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บรรณาลัย

บรรณาลัย
บรรณาลัย 2 หลัง ก่อสร้างด้วยอิฐ อยูบ่ ริ เวณด้านหน้าของกลุ่มปราสาทอิฐ ข้างละ 1 หลัง ลักษณะเป็ น
อาคารรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า มีมุขและประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกด้านเดี ยว ส่ วนผนังหลังคาพังลงหมดเหลือ
เพียงกรอบประตูและทับหลัง จากรู ปแบบของอาคารเป็ นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ ตาราทางศาสนา หรื ออาจ
เป็ นสถานที่ประดิษฐานรู ปเคารพ
ปราสาทประกอบ
ปราสาทประกอบอีก 4 หลังเป็ นปราสาทอิฐ ปัจจุบนั ได้รับการบูรณะในสภาพสมบูรณ์ และมีหน้าบัน
ด้านหน้าอยูค่ รบ โดยปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ มีหน้าบันเป็ นภาพพระวรุ ณเทพประทับเหนื อหงษ์ ปราสาท
แถวหลังองค์ทิศเหนือเป็ นภาพพระกฤษณะ (ร่ างอวตารของพระวิษณุ ) ยกภูเขาโควรรธนะ ปราสาทแถวหน้า
องค์ทิศใต้เป็ นภาพพระอินทร์ ปางมหาราชลีลาสนะ (นัง่ ชันเข่า) ประทับเหนือหน้ากาล ส่ วนปราสาทแถวหน้า
องค์ทิศเหนือ เป็ นภาพพระศิวะคู่พระอุมา ประทับบนโคนนทิในปาง อุมามเหศวร
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สถานที่ 2 ปราสาทหินเขาพนมรุ้ ง
ปราสาทพนมรุ ้ งเป็ นโบราณสถานที่ ต้ งั อยู่บนเขาพนมรุ ้ ง ในเขตอาเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่ ง หนึ่ ง ความงดงามและ
ความยิง่ ใหญ่ของปราสาทแห่ งนี้ ปรากฏให้เห็นได้ในรู ปของงานสถาปั ตยกรรม การจาหลักลวดลายการเลือก
ทาเลที่ต้ งั บนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่ งก่อสร้าง ต่าง ๆ เรี ยงตัวกันเป็ นแนว

เส้นตรงพุง่ เข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธาน
ปราสาทพนมรุ ้ ง เป็ นที่รู้จกั ของชาวท้องถิ่ นเป็ นอย่างดี ดังได้มีนิทานพี้นบ้านเรื่ อง "อินทรปรัสถา"
กล่าวถึงคู่พระคู่นางซัดเซพเนจรไปจนพบที่พกั พิงซึ่ งเป็ นปราสาทหิ นอันงดงามรกร้างอยูท่ ่ามกลางป่ าเขา แต่
สาหรับบุคคลภายนอกต่างบ้านต่างเมืองนั้น ปราสาทแห่ งนี้ รู้จกั กันครั้งแรกตามที่มีเอกสารที่มีการกล่ าวถึ ง
ปราสาทพนมรุ ้งเป็ นครั้งแรกคือ บันทึก ของนายเอเตียน เอมอนิเยร์ (Etienne Aymonier) ชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ.
2428 ตีพิมพ์เป็ นบทความใน พ.ศ.2445
ปี พ.ศ. 2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เสด็จมาที่ปราสาทพนมรุ ้ง คราวเสด็จมณฑลอีสาท
และเสด็จอีกครั้งในปี พ.ศ. 2472 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ ้งเป็ นโบราณสถานของ
ชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478
และปี พ.ศ. 2503-2504 ได้ดาเนิ นการสารวจปราสาทพนมรุ ้ ง อี กครั้ ง ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ได้เริ่ ม
ดาเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิ ส (Anastylosis คือ การนาชิ้นส่ วนของปราสาทกลับเข้าสู่
ตาแหน่างเดิม) เปิ ดเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ ้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็ นองค์ประธาน
ชื่ อของปราสาทพนมรุ ้ง เป็ นชื่ อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่ งนี้ คาว่า พนมรุ ้งปรากฏอยูใ่ นศิลาจารึ ก
ที่ พบที่ ปราสาทแห่ งนี้ จารึ กพนมรุ ้ ง หลักที่ 2 หลักที่ 4 และ K10900 จารึ กว่า พนมรุ ้ งเป็ นชื่ อเทวสถาน ที่ มี
ขอบเขตกว้างขวาง มีที่ดิน หมู่บา้ น เมือง
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ปราสาทแห่ ง นี้ สร้ า งขึ้ นเพื่ อเป็ นเทวาลัยที่ ประทับ ของพระศิ วะพระองค์ที่ป ระทับอยู่บนยอดเขา
ไกรลาส ดังนั้น การที่ ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุ ้ง จึงเป็ นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดู
ลัทธิ ไศวนิกายได้เป็ นอย่างดี

อาคารสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ของปราสาทพนมรุ ้ง ไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันหมดในคราวเดียว ได้มีการ
สร้างศาสนสถานเพื่อเป็ นศูนย์กลางทางความเชื่อการนับถือศาสนาของชุมชน ขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 15 ได้แก่ ปราสาทอิฐ 2 หลัง ที่ปัจจุบนั อยูใ่ นสภาพพังทลายเหลือเพียงฐานและกรอบประตู หลังจากนั้นได้มี
การก่อสร้างต่อเนื่องกันมาเป็ นลาดับ โดยกษัตริ ยข์ องอาณาจักรเขมรโบราณ หรื อผูน้ าที่ปกครองชุมชน อันมี
ปราสาทพนมรุ ้งเป็ นศูนย์กลาง

ปราสาทพนมรุ ้ง คงมีความสาคัญสื บต่อมาจนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544) พระองค์
นับถื อศาสนาฮินดู ไศวนิ กาย เช่ นเดี ยวกับพระราชบิดา (พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ) นอกจากจะมีพระราช
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โองการให้สร้างจารึ กเพื่อสรรเสริ ญเกียรติคุณของพระราชบิดาแล้วยังทรงถวายที่ดินให้กบั เทวสถานใน สมัยนี้
เอง เทวสถานบนเขาพนมรุ ้ง เป็ นศูนย์กลางของชุ มชนโดยรอบอย่างแท้จริ ง ข้อความในจารึ กพนมรุ ้ง บางหลัก
แม้จะมีเนื้ อความขาดหายแต่ก็ให้ภาพ รวมได้วา่ เทวสถานบนเขาพนมรุ ้ง เป็ นที่ประดิษฐานรู ปเคารพ คือ ศิว
ลึ งค์ มีอาณาเขตกว้าวขวางมีที่ดิน ซึ่ งพระเจ้าแผ่นดิ น (พระเจ้าวรมันที่ 5 ) และข้าราชการระดับต่าง ๆ ถวาย
หรื อซื้ อถวายให้กบั เทวสถานพร้ อมกับมีพระราชโองการ ให้ปักหลักเขตที่ดินขึ้นกับเทวสถานพนมรุ ้งพร้ อง
กับการสร้างเมือง สร้างอาศรมให้กบั โยคี และนักพรตด้วย

สถานที่ 3 ภูเขาไฟกระโดง
ตั้งอยู่ที่บา้ นน้ าซับ ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นภูเขาไฟที่ดบั สนิ ทแล้ว มีปาก
ปล่องทะลุเห็นได้ชดั เจน รอบบริ เวณแวดล้อมด้วยป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก
โดยเฉพาะนกนานาชนิด บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจาลอง และพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่ เป็ นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่ น นักท่องเที่ยวนิ ยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมื องบุ รีรัมย์
และไหว้พระเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ป่ าเขากระโดงมีพ้ืนที่ 6,212 ไร่ กรมป่ าไม้ได้ประกาศให้เป็ นวนอุทยานเขา
กระโดงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม (วันปิ ยะมหาราช) พ.ศ. 2521 ปั จจุบนั อยู่ในความดู แลของสานักงานป่ าไม้เขต
นครราชสี มา
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เดิมเป็ นที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ประกาศเป็ นที่ นสร. ที่อยูน่ ี่ ประมาณ 8 พันกว่าไร่ เมื่อ 2474 ประกาศเป็ นวน
อุ ท ยานเขากระโดงเมื่ อ 2521 เนื้ อ ที่ 1,450 ไร่ ส่ ว นที่ เ หลื อ ก็ ย งั เป็ นป่ าท าเลเลี้ ย งสั ต ว์เ ป็ นที่ ส าธารณะอยู่
เหมื อนกับ เราเป็ นป่ าวนอุ ท ยานในใจกลางไข่ แดงของพื้ นที่ ป่า ลัก ษณะก็ เป็ นภู เขารู ป กระดองเต่ า ซึ่ ง เขา
กระโดงนี่ก็จริ ง ๆ ก็เพี้ยนมาจากคาว่ากระดองแล้วทางภาษาท้องถิ่นทางบุรีรัมย์ใกล้ชิดกับทางเขมรออกมาสั้น
ๆ ห้วน ๆ ว่าเขากระดอง กลายเพี้ยนมาเป็ นเขากระโดง ก็มีเป็ นภูเขา 2 ลู กแฝดติดกันลูกเล็กเรี ยกเขากระโดง
ลูกใหญ่เรี ยกเขาใหญ่ ถ้ามองจากพื้นที่ไกล ๆ จะมองเห็นเหมือนกับชามก๋ วยเตี๋ยวคว่ากลางทุ่งนา ลักษณะก้น
ชามจะแตกทางด้านทิศใต้และก็ทิศตะวันออก นัน่ คือเป็ นทางไหลของทางลาวาค่อย ๆ ลาดไหลออกมาความ
ชันประมาณทุก1 กิโลเมตร ประมาณ 10 เมตร จะลดหลัน่ ไปเรื่ อย ๆ นัน่ คือทางไหลของลาวาพื้นที่รอบ ๆ จะ
เป็ นพื้นที่ราบหมดเลยเป็ นทุ่งนาเป็ นที่การเกษตรเพราะนั้นก็จะเป็ นป่ าธรรมชาติเป็ นภูเขาที่อยูใ่ กล้เมืองที่สุด
มองเห็นได้ชดั ที่ไกล เป็ นปล่องภูเขาไฟที่ดบั สนิทแล้วแต่อายุนอ้ ยที่สุดในประเทศไทย

ประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี จากการคานวณของนักธรณี วิทยาเรื่ องอายุของหิ น ลักษณะธรณี วิทยา
ของภูเขาไฟวนอุทยานเขากระโดงนี่คือชั้นบนจะเป็ นพวกหิ นสกอเรี ย ข้างล่างจะเป็ นพวกหิ นอัคนี หิ นภูเขาไฟ
ที่เราเอามาทาถนน ซึ่ งหิ นภูเขาไฟพวกสกอ-เรี ยมันจะปกคลุมหนาอยูป่ ระมาณ 20 เมตร ตอนนี้ มนั ย่อยสลาย
กลายเป็ นดินลึกประมาณ 1 ฟุต คือเราก็คานวณจากดินได้ประมาณ2 เซนติเมตร ใช้เวลา 500 ปี แล้วคานวณไป
ว่ามันเกิดมาเท่าไรแล้วลักษณะมันก็ไหลลาดปกคลุมรัศมีรอบ ๆ ประมาณ10 กิโลเมตร คือลักษณะการระเบิด
ของภูเขาไฟมันอาจจะถึง 10 ถึง 30 กิโลตอนที่มนั ระเบิดกระเด็นขึ้นไปแล้วก็เกิดรอยแตกทางด้านทิศใต้แล้วก็
ตะวันออกมันก็ไหลลาดลงไป บางทีมนั ก็ไปไหลทุกทิศทางเลยว่าไหลมาตรงนี้ จนขอบปากปล่องเหมือนขอบ
บิ่นบริ เวณขอบที่มีสภาพดีเป็ นที่ต้ งั ของฐานองค์พระอยูน่ ้ นั ถ้าเราไปดูจุดนี้ เราก็เห็นทางลาดไหลของภูเขาไฟ
ในทางลาดไหลเองก็จะเป็ นร่ องห้วยซึ่ งเป็ นแหล่งน้ าที่สามารถไหลลงไปรวมกันที่อ่างเก็บห้วยตลาด และก็
เป็ นแหล่งผลิตน้ าประปาแหล่งเดียวที่เลี้ยงคนเมืองบุรีรัมย์

11

สภาพป่ าเป็ นป่ าเต็งรั ง ตามร่ องห้วยที่ มีความชื้ นสู งจะเป็ นป่ าเบญจพรรณ อันนี้ คือป่ าพัฒนาขึ้ นมา
แล้วแต่เรื่ องขนาดของต้นไม้จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้มนั เกิดมาเป็ นหลายหมื่นปี หลายแสนปี เพราะว่าชั้นดินมันตื้น
ที่บอกว่าประมาณเฉลี่ยโดยประมาณก็ประมาณฟุตหนึ่ ง ก็จะไม่ลึกมากต้นไม้ที่เกิดได้ในสภาพดินแบบนี้ จะมี
เฉพาะป่ าเต็งรัง คงสภาพป่ าเต็งรังนี่ อีกหลายร้อยปี แม้วา่ จะมีไฟหรื อไม่มีไฟแต่วา่ ดินเป็ นตัวกาหนดชนิ ดพันธุ์
ไม้ ฉะนั้นถ้าเราจะเอาชนิ ดพันธุ์ไม้แปลก ๆ มาปลู กต้องเพิ่มความชื้ นให้เพิ่มดิ นเพิ่มปุ๋ ยก็จะพัฒนาได้เร็ วขึ้น
ลักษณะของดิ นจะเป็ นดิ นทรายที่ เกิ ดการสลายตัวปนกับ ดิ นภู เขาไฟจะเป็ นลักษณะสี ออกน้ า ตาลเข้ม วน
อุทยานแห่ งชาติเขากระโดง จะทาเป็ นแหล่งการศึกษาหรื อแหล่งทัศนะศึกษา สามารถศึกษาเรื่ องการเกิดภูเขา
ไฟได้อย่างดี สาหรับในประเทศไทยคือมีลกั ษณะที่ชดั เจนเข้าถึงได้ง่าย การคมนาคมสะดวก อยูใ่ กล้เมือง เรื่ อง
ความพร้อม เรื่ องอาคารสถานที่เราก็เตรี ยมโครงการเรี ยกว่าศึกษาและพัฒนาภูเขาไฟวนอุทยานเขากระโดงใช้
งบประมาณ 55.6 ล้าน ซึ่ งจะดาเนิ นการในปี 2550 และ 2551 นั้น งบของทางกลุ่ มจังหวัดชัยวรมันหรื อทาง
อีสานใต้ก็จะเป็ นเส้นทางเกี่ยวกับเส้นทางอารยธรรมขอม แต่จะมาเชื่ อมโยงเกี่ยวกับความเชื่ อ ประวัติศาสตร์
คือจะมีเรื่ องประเพณี วฒั นธรรมของคนในท้องถิ่นซึ่ งเขาจะมาขึ้นกระโดงอยูแ่ ล้ว

